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Biztonsági adatlap
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*

Változata: 7

Felülvizsgálat 14.08.2019

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Engine Protector 250ml
· Cikkszám: 20103-1
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Kenőanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS05 maró anyagok
Eye Dam. 1

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS05
· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Zinc Alkyl Dithiophosfate
· Figyelmeztető mondatok
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
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.
P310
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
(folytatás a 2. oldalon)
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· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Mixture of oils and additives.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-55-8
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos
Reg.nr.: 01-2119487077-29 Asp. Tox. 1, H304
CAS: 68649-42-3
Zinc Alkyl Dithiophosfate
Reg.nr.: 01-2119493628-22 Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315

10-<25%
≥3-<10%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem szükséges.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
(folytatás a 3. oldalon)
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Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Nincsenek különleges követelmények.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
· DNEL(-ek)
64742-55-8 Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 5,4 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
(folytatás a 4. oldalon)
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· Szemvédelem: Védőszemüveg. (EN-166)
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 260 °C
· Lobbanáspont:

96 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Gőznyomás:

Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,882 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.
HU

(folytatás az 5. oldalon)
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11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
68649-42-3 Zinc Alkyl Dithiophosfate
Szájon át LD50 >2000 mg/kg (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemkárosodást okoz.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra ártalmas.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
vízi élőlényekre káros
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj-alapú hidraulikaolaj
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
HP14
Környezetre veszélyes (ökotoxikus)
(folytatás a 6. oldalon)
HU
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· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Érvénytelen
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, IMDG, IATA
· osztály
· ADN
· ADN/R-osztály:

Érvénytelen
Érvénytelen
-

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések

Nem alkalmazható

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· UN "Model Regulation":

Érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
· VOC-CH 0,00 %
· VOC-EU 0,0 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu

(folytatás a 7. oldalon)
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· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
HU

49.4.0

oldalszám: 1/7

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.08.2019

*

Változata: 7

Felülvizsgálat 14.08.2019

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Engine Protector 500ml
· Cikkszám: 20103
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Kenőanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu

· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199
·

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS05 maró anyagok
Eye Dam. 1

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS05
· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Zinc Alkyl Dithiophosfate
· Figyelmeztető mondatok
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
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.
P310
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
(folytatás a 2. oldalon)
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· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Mixture of oils and additives.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-55-8
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos
Reg.nr.: 01-2119487077-29 Asp. Tox. 1, H304
CAS: 68649-42-3
Zinc Alkyl Dithiophosfate
Reg.nr.: 01-2119493628-22 Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315

10-<25%
≥3-<10%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem szükséges.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
(folytatás a 3. oldalon)
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Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Nincsenek különleges követelmények.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
· DNEL(-ek)
64742-55-8 Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 5,4 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
(folytatás a 4. oldalon)
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· Szemvédelem: Védőszemüveg. (EN-166)
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 260 °C
· Lobbanáspont:

96 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Gőznyomás:

Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,882 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.
HU
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11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
68649-42-3 Zinc Alkyl Dithiophosfate
Szájon át LD50 >2000 mg/kg (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemkárosodást okoz.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra ártalmas.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
vízi élőlényekre káros
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj-alapú hidraulikaolaj
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
HP14
Környezetre veszélyes (ökotoxikus)
(folytatás a 6. oldalon)
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· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Érvénytelen
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, IMDG, IATA
· osztály
· ADN
· ADN/R-osztály:

Érvénytelen
Érvénytelen
-

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések

Nem alkalmazható

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· UN "Model Regulation":

Érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
· VOC-CH 0,00 %
· VOC-EU 0,0 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu

(folytatás a 7. oldalon)
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· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
HU

Biztonsági adatlap
PM Xeramic® Oil Treatment
Kiadás dátuma 28-dec.-2018

Felülvizsgálat dátuma 28-dec.-2018

Verziószám 1.01

1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
A termék neve

PM Xeramic® Oil Treatment - art. nr. 20105

Tiszta anyag/keverék

Elegy

1.
2Azanyagvagykever
ékmegf
el
el
őazonosí
t
ot
tf
el
használ
ása,i
l
l
et
veel
l
enj
aval
l
tf
el
használ
ása

Javasolt felhasználás
Ajánlott felhasználások ellen

kenőanyagadal
ékok*
*
*
Nem áll rendelkezésre információ

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark Automotive Chemicals
Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The
Netherlands www.petromark.eu - info@petromark.eu
Tel. +31 (0)251 211397

További információkért forduljon
Kapcsolattartó pont
E-mail cím
1.
4.Sür
gősségi t
el
ef
onszám

R&D
info@petromark.eu
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 (EK) szabályzat
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül.

2.2. Címkézési elemek
A termék azonosítója
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül.
Jel
zőszó
Nincs

2.3. Egyéb veszélyek
Nem áll rendelkezésre információ
***
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3.SZAKASZ:Összet
ét
elvagyazösszet
evőkr
evonat
kozóadat
ok
3.1 Anyagok
Nem alkalmazható
3.2 Keverékek
Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

4.SZAKASZ:El
sősegél
ynyúj
t
ás
4.
1.Azel
sősegél
ynyúj
t
ásii
nt
ézkedéseki
smer
t
et
ése
Általános tanács

Két
ségeset
én,v
agyhat
ünet
ekészl
el
het
ők,f
or
dul
j
onor
v
oshoz.

Belélegzés

Vi
gyef
r
i
ssl
ev
egőr
e.

Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés

Azonnalmossal
eszappannalésbőv
í
zzel
,mi
közbenl
ev
esziazösszesszennyezet
t
r
uházat
otésci
pőt
.

Szembe kerülés

Azonnalöbl
í
t
sebőv
í
zzel
.Akezdet
iöbl
í
t
ésut
ánazeset
l
ejj
el
enl
év
őkont
akt
l
encsételkel
l
távolítani és az öblítést még legalább 15 percig kell folytatni.***

Lenyelés

Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Tünetek

Nincs ismert.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése
Az orvosok figyelmébe

Alkalmazzon tüneti kezelést.

5.SZAKASZ:Tűzvédel
mii
nt
ézkedések
5.1. Oltóanyagok
Megf
el
el
őol
t
óanyagok
Fel
használ
ás.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Tűzol
t
ópor
.Al
kohol
el
l
enál
l
óhab.Hűt
seat
ar
t
ál
yokatnagyonbőv
í
zzel
,mégj
óv
alat
űzki
al
v
ása
után is.
Alkalmatlan oltóanyagok
Neal
kal
mazzoner
ősv
í
zsugar
at
,mi
v
elszét
szór
hat
j
aésel
t
er
j
eszt
het
iat
üzet
5.
2.Azanyagbólvagyakever
ékbőlszár
mazókül
önl
egesveszél
yek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
Veszélyes égéstermékek

Szén-dioxid (CO2), Szén-monoxid, Nitrogén-oxidok (NOx).

5.
3.Tűzol
t
óknakszól
ój
avasl
at
Tűzés/
v
agyr
obbanáseset
énakel
et
kezőgázokatnem szabadbel
él
egezni
.Használ
j
onv
í
zper
met
etaszemél
yzetv
édel
mér
eésa
v
eszél
yezt
et
et
tt
ar
t
ál
yokhűt
ésér
e.Vi
sel
j
enönhor
dól
égzőkészül
éketésv
édőr
uházat
ot
.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
a
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köt
el
ező.Nehagyj
a,hogyat
űzol
t
ásiv
í
zcsat
or
nábav
agyv
í
zf
ol
yásokbaj
usson.

6.SZAKASZ:I
nt
ézkedésekvél
et
l
enszer
űexpozí
ci
ónál
6.
1.Személ
yióvi
nt
ézkedések,egyénivédőeszközökésvészhel
yzet
iel
j
ár
ások
Személyes óvintézkedések
Csúszásv
eszél
yt
er
mékszi
v
ár
gása/
ki
öml
ésemi
at
t
.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebea
gázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Ev
akuál
j
aaszemél
yzet
etbi
zt
onságost
er
ül
et
ekr
e.
Vészhelyzeti beavatkozóknak
Használ
j
aa8.szakaszbanel
őí
r
tszemél
yiv
édel
met
.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Elhatárolási módszerek

Akadál
yozzamegat
ov
ábbiszi
v
ár
gástv
agyki
öml
ést
,haezbi
zt
onságosanmegt
ehet
ő.

Feltisztítási módszerek

Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Aki
öml
öt
tf
ol
yadékotf
edj
ebe
homokkal
,f
öl
ddelv
agymásnem éghet
ő,nedv
szí
v
óanyaggal
.Gát
t
alzár
j
akör
ül
.Szedj
ef
el
mechani
kai
l
ag,megf
el
el
őkont
éner
ekber
akv
aár
t
al
mat
l
aní
t
áshoz.Al
aposant
i
szt
í
t
samega
szennyezett felületet.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben.Tov
ábbiökol
ógi
ait
áj
ékozt
at
ásér
t
,l
ásda12.szakaszt
.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok
Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebeagázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Azel
őí
r
tegyéni
v
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Gázszökéseset
énv
agyhaazanyagf
ol
yóv
í
zbe,t
al
aj
bav
agycsat
or
nábaker
ül
,t
áj
ékozt
assa
az illetékes hatóságokat.
Általános higiéniai szempontok
At
er
mékhasznál
at
aközbent
i
l
osenni
,i
nniv
agydohányozni
.Ahasznál
at
otköv
et
őenakezetal
aposanmegkel
lmosni
.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási körülmények
Tar
t
saazedényzet
etj
óll
ezár
v
a,szár
azésj
ólszel
l
őzőhel
yen.Sohanehasznál
j
ont
úl
nyomástazür
í
t
éshez;ahor
dónem
nyomástartó edény.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kockázatkezelési módszerek (RMM)
Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

8.SZAKASZ:Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése/
egyénivédel
em
8.
1.El
l
enőr
zésipar
amét
er
ek
Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által
meghat
ár
ozot
tf
ogl
al
kozásiex
pozí
ci
óshat
ár
ér
t
ékekkelr
endel
kezőv
eszél
yesanyagot
.
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Származtatott hatásmentes szint
(DNEL)

Nem áll rendelkezésre információ

Becsült legnagyobb ártalmatlan
koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ

8.
2.Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése
Műszakiel
l
enőr
zések
Személ
yesvédőf
el
szer
el
és
Szem-/arcvédelem
Kézvédelem

Bőrést
est
védel
em

Légutak védelme

Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.
Vi
sel
j
enbi
zt
onságiszemüv
egetol
dal
v
édőkkel(
v
agyv
édőszemüv
eget
)
.
Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébenakeszt
yűnekmegf
el
el
ő
mér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,hogyakeszt
yű
anyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
onakeszt
yű
szál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.
Megf
el
el
őv
édőr
uházat
.Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébena
keszt
yűnekmegf
el
el
őmér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,
hogyakeszt
yűanyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
ona
keszt
yűszál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.A
keszt
yűknekmegkel
lf
el
el
ni
ükazEN374szabv
ánynak.
Egyik sem normál használati körülmények alatt.

ékozt
at
nikel
lahel
yihat
óságokat
,haaj
el
ent
ősebbki
öml
éseketnem t
udj
ák
Kör
nyezet
iexpozí
ci
óel
l
enőr
zések Táj
visszatartani.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.
1.Azal
apvet
őf
i
zi
kaiéskémi
ait
ul
aj
donságokr
avonat
kozói
nf
or
máci
ó
Folyadék
Halmazállapot
Nem áll rendelkezésre információ
Kül
sőj
el
l
emzők
Szag
világosbarna
Szín
Szagküszöbérték

Tulajdonság
pH
Olvadáspont/fagyáspont
Forráspont / forrásponttartomány
Lobbanáspont
Párolgási sebesség
Tűzveszél
yesség(
szi
l
ár
d,
gázhalmazállapot)
Gyúl
ékonyságl
i
mi
t
j
el
evegőben
Fel
sőgyul
l
adásihat
ár
:
Alsó gyulladási határ
Gőznyomás
Gőzsűr
űség
Fajsúly
Vízoldhatóság
Oldékonyság (oldékonyságok)
Megoszlási hányados
Öngyul
l
adásihőmér
sékl
et
Boml
ásihőmér
sékl
et
Kinematikai viszkozitás

j
el
l
emző
Nem áll rendelkezésre
információ

Megjegyzések •Módszer
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Értékek
> 150 °C / 302 °F
> 150 °C / > 302 °F

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
< 1000.0 hPa

@ 20⁰C
@ 50°C

Nem áll rendelkezésre adat
kb*** 0.850 g/cm3

Nem áll rendelkezésre információ
@ 20⁰C
@ 15°C

Nem áll rendelkezésre adat

Nem áll rendelkezésre adat
kb*** 400.0 mm2/s

@ 20⁰C
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
@ 40 °C
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@ 100°C
Nem áll rendelkezésre adat
Dinamikus viszkozitás
Robbanásveszélyes tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Oxidáló tulajdonságok

@ 40 °C

9.2. Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nem áll rendelkezésre adat.
10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.
10.
3.Aveszél
yesr
eakci
ókl
ehet
ősége
Normál feldolgozás mellett semmi.
10.
4.Ker
ül
endőkör
ül
mények
Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.
10.
5.Nem összef
ér
het
őanyagok
Összeférhetetlen oxidálószerekkel. Savak. Bázisok.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Szénmonox
i
d.Ni
t
r
ogénox
i
dok
(NOx).

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
A termék ismertetése
A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján.
Nem áll rendelkezésre adat.
Belélegzés
Nem áll rendelkezésre adat.
Szembe kerülés
Nem áll rendelkezésre adat.
Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés
Nem áll rendelkezésre adat.
Lenyelés

Ismeretlen akut toxicitás

akev
er
ék0%ai
smer
et
l
ent
ox
i
kushat
ástokozóösszet
ev
ő(
k)
bőlál
l
.

Bőr
kor
r
ózi
ó/
bőr
i
r
r
i
t
áci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos
szemkárosodás/szemirritáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Érzékenyítés

Nem áll rendelkezésre információ.

_____________________________________________________________________________________________
Oldal 5 / 9

Felülvizsgálat dátuma 28-dec.-2018
PM Xeramic® Oil Treatment
_____________________________________________________________________________________________
Csírasejt-mutagenitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkel
t
őhat
ás

Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT-i
smét
l
ődőexpozí
ci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély

Nem áll rendelkezésre információ.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Azel
egy0%aol
yanösszet
ev
őkbőlál
l
,mel
yeki
smer
et
l
env
eszél
ytj
el
ent
enekav
í
zikör
nyezet
r
e
A termék ismertetése
Acute (short-term) algae toxicity
EK50
EK0
IC50
IC0
ErC50
EbC50

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Akut (rövid távú) hal toxicitás
LC50
LC0
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Acute (short-term) aquatic invertebrate toxicity
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) algatoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) haltoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Chronic (long-term) aquatic invertebrate toxicity
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
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A termék ismertetése
Biológiai lebomlás
BOD
ThCO2
DOC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.3. Bioakkumulációs képesség
A termék ismertetése
Biológiai felhalmozódás (faktor)

Nem áll rendelkezésre információ

12.4. A talajban való mobilitás
Nem áll rendelkezésre információ.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ezazanyagnem mi
nősülper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)
.Ezakészí
t
ménynem t
ar
t
al
mazol
yan
anyagokat
,mel
yekper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)mi
nősül
nek.Ezazanyagnem mi
nősülsem
nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon
per
zi
st
ensnekv
agynagyonbi
oakkumul
at
í
v
nak(
v
Pv
B)mi
nősül
nek.
12.6. Egyéb káros hatások
Nem áll rendelkezésre információ

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Maradványokból/felhasználatlan
t
er
mékbőlszár
mazóhul
l
adék

Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket
és szabályokat.

Szennyezett csomagolás

Aszennyezet
tcsomagokatt
el
j
esenkikel
lür
í
t
eni
,ésmegf
el
el
őt
i
szt
í
t
ásúj
r
af
ell
ehet
használni. Tisztítsa az átmeneti tárolókat vagy hordókat jóváhagyott létesítményben. A nem
tisztítható csomagolásokat hulladékként kezelni. A szennyezett göngyölegeket az
anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Alagútkorlátozási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
ADR veszély-azonosító (Kemmler-szám)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-
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14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:
IMDG
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
EmS-szám
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:
14.7. Transport in bulk according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code
IATA
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
ERG kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
Nem áll rendelkezésre információ

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
el
őí
r
ások/
j
ogszabál
yok
Or
szágosel
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r
ások
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
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Németország
***
Tárolási osztály

10

Európai Unió
Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
bi
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onságánakv
édel
mér
őlszól
ó98/
24/
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_____________________________________________________________________________________________
Oldal 8 / 9

Felülvizsgálat dátuma 28-dec.-2018
PM Xeramic® Oil Treatment
_____________________________________________________________________________________________
Nemzetközi jegyzékek
At
er
mékösszesösszet
evőj
eszer
epelakövet
kezőnyi
l
vánt
ar
t
ásij
egyzékeken:TSCA (Egyesült Államok), Európa
(EINECS/ELINCS/NLP).

15.1. Kémiai biztonsági értékelés
Ennekazanyagnaknem v
égezt
ékelakémi
aibi
zt
onságiér
t
ékel
ését
.Jel
enkev
er
ékekbenel
őf
or
dul
óanyagokv
egyibi
zt
onsági
értékelése nem lett elvégezve.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Átdolgozás száma

Lásd a piros szöveget csillag ebben a biztonsági adatlap a legújabb változásokat.

Ezazanyagbi
zt
onságiadat
l
apmegf
el
elaz1907/
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nak
A biztonsági adatlap vége
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Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.08.2019

*

Változata: 3

Felülvizsgálat 14.08.2019

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Gear Protector
· Cikkszám: 20106
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Kenőanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu

· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS07
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS07
· Figyelmeztetés Figyelem
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Olefine sulphide
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with
phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)
· Figyelmeztető mondatok
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P261
Kerülje a gőzök belélegzését.
P264
A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
P272
Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
(folytatás a 2. oldalon)
HU
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P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező.
P302+P352
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362+P364
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P333+P313
Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P321
Szakellátás (lásd a címkén).
P337+P313
Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Mixture of oils and additives.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 68037-01-4
1-decene, homopolymer, hydrogenated
Asp. Tox. 1, H304
CAS: 68937-96-2
Olefine sulphide
Reg.nr.: 01-2119486452-34 Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 4, H413
Reg.nr.: 01-2119493620-38 Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid
with
phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl
(branched)
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302;
Skin Sens. 1, H317

50-<75%
2,5-<10%
≥2,5-<3%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után:
Gondoskodjunk bőéges friss levegőről és a biztonság okából keressük fel az orvost.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
(folytatás a 3. oldalon)
HU
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A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
Alkoholnak ellenálló hab
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem szükséges.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerüljük az aerosol képződést.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Nincsenek különleges követelmények.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Nincs.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
(folytatás a 4. oldalon)
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· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem: Védőszemüveg. (EN-166)
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: Nincs meghatározva
· Lobbanáspont:

Nem alkalmazható

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Gőznyomás:

Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,875 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
(folytatás az 5. oldalon)
HU
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· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemirritációt okoz.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra ártalmas.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
vízi élőlényekre káros
(folytatás a 6. oldalon)
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· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
HP14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus)
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Érvénytelen
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· osztály
· Bárcák

Érvénytelen
-

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· EMS-szám:

Nem alkalmazható
-

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· UN "Model Regulation":

Érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
· VOC-CH 0,00 %
· VOC-EU 0,0 g/l
· Danish MAL Code 4-5
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.
HU

(folytatás a 7. oldalon)

49.4.0

oldalszám: 7/7

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.08.2019

Változata: 3

Felülvizsgálat 14.08.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Gear Protector
(folytatás a 6. oldalról)

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark) PBT:
Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció – 1. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória
Aquatic Chronic 4: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 4. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Diesel Additive 20116
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt
felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Adalékanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Flam. Liq. 3

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

GHS08 egészségi veszély
Asp. Tox. 1

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

GHS07
STOT SE 3

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS08

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
· Figyelmeztető mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
(folytatás a 2. oldalon)
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· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P261
Kerülje a gőzök belélegzését.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-48-9
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2%
EK-szám: 919-857-5
aromások
Reg.nr.: 01-2119463258-33 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
CAS: 27247-96-7
2-ethylhexyl nitrate
EINECS: 248-363-6
Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119539586-27 H312; Acute Tox. 4, H332
CAS: 104-76-7
2-Ethyl-1-hexanol
EINECS: 203-234-3
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT
Reg.nr.: 01-2119487289-20 SE 3, H335

75-<100%

2,5-<10%

0,1-<1%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
HU
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5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerüljük az aerosol képződést.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Hűvös helyen tároljuk.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
(folytatás a 4. oldalon)
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· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
104-76-7 2-Ethyl-1-hexanol
TLV AK-érték: 5,4 mg/m3
i
· DNEL(-ek)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
208 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 185 mg/m3 (Consumer)
871 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
(folytatás az 5. oldalon)
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· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)
*

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
átlátszó
Szín:
fajtára jellemző
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
-25 °C
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 162 °C
· Lobbanáspont:

40 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

270 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,6 Vol %
7 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

1 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,783 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz 20 °C-nál:

0,04 g/l

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

90,7 %

Szilárdanyag tartalom:

2,6 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folytatás a 6. oldalon)
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· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50 (4h) 4951 mg/m3 (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
NOELR (72h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (72h)
>1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
>1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra ártalmas.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
vízi élőlényekre káros
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
(folytatás a 7. oldalon)
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· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
HP3 Tűzveszélyes
HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás
HP14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus)
HP15 Olyan hulladék, amely képes a fent felsorolt olyan veszélyességi tulajdonságot mutatni, amellyel az
eredeti hulladék nem rendelkezik
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN3295

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.
· ADR, ADN
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
· IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, IMDG, IATA

· osztály
· Bárcák

3 Gyúlékony folyékony anyagok
3

· ADN
· ADN/R-osztály:

3 Gyúlékony folyékony anyagok

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

III

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Category

Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok
30
F-E,S-D
A

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
(folytatás a 8. oldalon)
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· Engedményes mennyiség (EQ)

· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

· UN "Model Regulation":

*

Kód: E1
Legnagyobb nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30
ml
Legnagyobb nettó mennyiség külső csomagolásonként:
1000 ml
D/E
5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN 3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.,
3, III

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 5000 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 50000 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 90,30 %
· VOC-EU 710,1 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
(folytatás a 9. oldalon)
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Petrol Additive 20117
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Adalékanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Flam. Liq. 3 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

GHS08 egészségi veszély
Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

GHS07
STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS08

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
Hydrocarbons, C10, aromates, >1% naphthalene
· Figyelmeztető mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
(folytatás a 2. oldalon)
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· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P261
Kerülje a gőzök belélegzését.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-48-9
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2%
EK-szám: 919-857-5
aromások
Reg.nr.: 01-2119463258-33 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
Polymer
Phenol ,dimethylamino)methyl, ployisobutylele derivs.
Aquatic Chronic 3, H412

75-<100%

2,5-<10%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
(folytatás a 3. oldalon)
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· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerüljük az aerosol képződést.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Nincsenek különleges követelmények.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
· DNEL(-ek)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
208 mg/kg bw/day (Worker)
(folytatás a 4. oldalon)
HU
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Belégzésnél DNEL Long term-systemic 185 mg/m3 (Consumer)
871 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
átlátszó
Szín:
fajtára jellemző
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.
(folytatás az 5. oldalon)
HU
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· Állapotváltozás
-25 °C
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 162 °C
· Lobbanáspont:

40 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

270 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,6 Vol %
7 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

1 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,769 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz 20 °C-nál:

0,04 g/l

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

95,3 %

Szilárdanyag tartalom:

0,1 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
(folytatás a 6. oldalon)
HU
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Belégzésnél LC50 (4h) 4951 mg/m3 (rat)
1174522-09-8 Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4h >4951 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
NOELR (72h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (72h)
>1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
>1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
1174522-09-8 Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
EL0(72h)
1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL0(96h)
1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
(folytatás a 7. oldalon)
HU
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· Európai Hulladék Katalógus
HP3 Tűzveszélyes
HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN3295

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.
· ADR, ADN
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
· IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, IMDG, IATA

· osztály
· Bárcák

3 Gyúlékony folyékony anyagok
3

· ADN
· ADN/R-osztály:

3 Gyúlékony folyékony anyagok

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

III

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Category

Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok
30
F-E,S-D
A

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)

· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

Kód: E1
Legnagyobb nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30
ml
Legnagyobb nettó mennyiség külső csomagolásonként:
1000 ml
D/E
5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
(folytatás a 8. oldalon)
HU
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· UN "Model Regulation":

UN 3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.,
3, III

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 5000 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 50000 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 95,29 %
· VOC-EU 952,9 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® LPG Additive 20118
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Adalékanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
·· Tel. +31 (0)251 211397
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Flam. Liq. 3 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
GHS08 egészségi veszély
Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
GHS07
STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS08

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
Hydrocarbons, C10, aromates, >1% naphthalene
· Figyelmeztető mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
(folytatás a 2. oldalon)
HU
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· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P261
Kerülje a gőzök belélegzését.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-48-9
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2%
EK-szám: 919-857-5
aromások
Reg.nr.: 01-2119463258-33 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
Polymer
Phenol ,dimethylamino)methyl, ployisobutylele derivs.
Aquatic Chronic 3, H412

75-<100%

2,5-<10%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
(folytatás a 3. oldalon)
HU
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· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerüljük az aerosol képződést.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Nincsenek különleges követelmények.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
· DNEL(-ek)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
208 mg/kg bw/day (Worker)
(folytatás a 4. oldalon)
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Belégzésnél DNEL Long term-systemic 185 mg/m3 (Consumer)
871 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
átlátszó
Szín:
fajtára jellemző
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.
(folytatás az 5. oldalon)
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· Állapotváltozás
-25 °C
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 162 °C
· Lobbanáspont:

40 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

270 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,6 Vol %
7 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

1 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,769 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz 20 °C-nál:

0,04 g/l

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

95,3 %

Szilárdanyag tartalom:

0,1 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
(folytatás a 6. oldalon)
HU
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Belégzésnél LC50 (4h) 4951 mg/m3 (rat)
1174522-09-8 Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4h >4951 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
NOELR (72h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (72h)
>1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
>1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
1174522-09-8 Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
EL0(72h)
1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL0(96h)
1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
(folytatás a 7. oldalon)
HU
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· Európai Hulladék Katalógus
HP3 Tűzveszélyes
HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN3295

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.
· ADR, ADN
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
· IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, IMDG, IATA

· osztály
· Bárcák

3 Gyúlékony folyékony anyagok
3

· ADN
· ADN/R-osztály:

3 Gyúlékony folyékony anyagok

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

III

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Category

Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok
30
F-E,S-D
A

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)

· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

Kód: E1
Legnagyobb nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30
ml
Legnagyobb nettó mennyiség külső csomagolásonként:
1000 ml
D/E
5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
(folytatás a 8. oldalon)
HU
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· UN "Model Regulation":

UN 3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.,
3, III

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 5000 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 50000 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 95,29 %
· VOC-EU 952,9 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® LPG Additive 20118
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Adalékanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
·· Tel. +31 (0)251 211397
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Flam. Liq. 3 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
GHS08 egészségi veszély
Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
GHS07
STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS08

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
Hydrocarbons, C10, aromates, >1% naphthalene
· Figyelmeztető mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
(folytatás a 2. oldalon)
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· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P261
Kerülje a gőzök belélegzését.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-48-9
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2%
EK-szám: 919-857-5
aromások
Reg.nr.: 01-2119463258-33 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
Polymer
Phenol ,dimethylamino)methyl, ployisobutylele derivs.
Aquatic Chronic 3, H412

75-<100%

2,5-<10%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
(folytatás a 3. oldalon)
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· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerüljük az aerosol képződést.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Nincsenek különleges követelmények.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
· DNEL(-ek)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
208 mg/kg bw/day (Worker)
(folytatás a 4. oldalon)
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Belégzésnél DNEL Long term-systemic 185 mg/m3 (Consumer)
871 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
átlátszó
Szín:
fajtára jellemző
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.
(folytatás az 5. oldalon)
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· Állapotváltozás
-25 °C
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 162 °C
· Lobbanáspont:

40 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

270 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,6 Vol %
7 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

1 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,769 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz 20 °C-nál:

0,04 g/l

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

95,3 %

Szilárdanyag tartalom:

0,1 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
(folytatás a 6. oldalon)
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Belégzésnél LC50 (4h) 4951 mg/m3 (rat)
1174522-09-8 Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4h >4951 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
NOELR (72h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (72h)
>1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
>1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
1174522-09-8 Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
EL0(72h)
1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL0(96h)
1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
(folytatás a 7. oldalon)
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· Európai Hulladék Katalógus
HP3 Tűzveszélyes
HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN3295

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.
· ADR, ADN
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
· IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, IMDG, IATA

· osztály
· Bárcák

3 Gyúlékony folyékony anyagok
3

· ADN
· ADN/R-osztály:

3 Gyúlékony folyékony anyagok

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

III

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Category

Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok
30
F-E,S-D
A

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)

· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

Kód: E1
Legnagyobb nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30
ml
Legnagyobb nettó mennyiség külső csomagolásonként:
1000 ml
D/E
5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
(folytatás a 8. oldalon)
HU
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· UN "Model Regulation":

UN 3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.,
3, III

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 5000 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 50000 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 95,29 %
· VOC-EU 952,9 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Diesel Injector Cleaner , 20119
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt
felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Adalékanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Flam. Liq. 3

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

GHS08 egészségi veszély
Asp. Tox. 1

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

GHS07
STOT SE 3

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS08

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
· Figyelmeztető mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
(folytatás a 2. oldalon)
HU

49.4.0

oldalszám: 2/9

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 15.08.2019

Változata: 3

Felülvizsgálat 15.08.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic Diesel Injector Cleaner
(folytatás az 1. oldalról)

· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P261
Kerülje a gőzök belélegzését.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-48-9
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2%
EK-szám: 919-857-5
aromások
Reg.nr.: 01-2119463258-33 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
CAS: 27247-96-7
2-ethylhexyl nitrate
EINECS: 248-363-6
Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119539586-27 H312; Acute Tox. 4, H332
CAS: 104-76-7
2-Ethyl-1-hexanol
EINECS: 203-234-3
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT
Reg.nr.: 01-2119487289-20 SE 3, H335

75-<100%

2,5-<10%

0,1-<1%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
HU
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5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerüljük az aerosol képződést.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Hűvös helyen tároljuk.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
(folytatás a 4. oldalon)
HU
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· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
104-76-7 2-Ethyl-1-hexanol
TLV AK-érték: 5,4 mg/m3
i
· DNEL(-ek)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
208 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 185 mg/m3 (Consumer)
871 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
(folytatás az 5. oldalon)
HU
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· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)
*

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
átlátszó
Szín:
fajtára jellemző
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
-25 °C
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 162 °C
· Lobbanáspont:

40 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

270 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,6 Vol %
7 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

1 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,783 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz 20 °C-nál:

0,04 g/l

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

90,7 %

Szilárdanyag tartalom:

2,6 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folytatás a 6. oldalon)
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· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50 (4h) 4951 mg/m3 (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
NOELR (72h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (72h)
>1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
>1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra ártalmas.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
vízi élőlényekre káros
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
(folytatás a 7. oldalon)
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· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
HP3 Tűzveszélyes
HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás
HP14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus)
HP15 Olyan hulladék, amely képes a fent felsorolt olyan veszélyességi tulajdonságot mutatni, amellyel az
eredeti hulladék nem rendelkezik
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN3295

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.
· ADR, ADN
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
· IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, IMDG, IATA

· osztály
· Bárcák

3 Gyúlékony folyékony anyagok
3

· ADN
· ADN/R-osztály:

3 Gyúlékony folyékony anyagok

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

III

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Category

Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok
30
F-E,S-D
A

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
(folytatás a 8. oldalon)
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· Engedményes mennyiség (EQ)

· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

· UN "Model Regulation":

*

Kód: E1
Legnagyobb nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30
ml
Legnagyobb nettó mennyiség külső csomagolásonként:
1000 ml
D/E
5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN 3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.,
3, III

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 5000 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 50000 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 90,30 %
· VOC-EU 710,1 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
(folytatás a 9. oldalon)
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Petrol Injector Cleaner , 20122
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Adalékanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu

· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Flam. Liq. 3 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

GHS08 egészségi veszély
Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

GHS07
STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS08

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
Hydrocarbons, C10, aromates, >1% naphthalene
· Figyelmeztető mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
(folytatás a 2. oldalon)
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· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P261
Kerülje a gőzök belélegzését.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-48-9
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2%
EK-szám: 919-857-5
aromások
Reg.nr.: 01-2119463258-33 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
Polymer
Phenol ,dimethylamino)methyl, ployisobutylele derivs.
Aquatic Chronic 3, H412

75-<100%

2,5-<10%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
(folytatás a 3. oldalon)
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· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerüljük az aerosol képződést.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Nincsenek különleges követelmények.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
· DNEL(-ek)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
208 mg/kg bw/day (Worker)
(folytatás a 4. oldalon)
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Belégzésnél DNEL Long term-systemic 185 mg/m3 (Consumer)
871 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
átlátszó
Szín:
fajtára jellemző
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.
(folytatás az 5. oldalon)
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Felülvizsgálat 15.08.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic Petrol Injector Cleaner
(folytatás a 4. oldalról)

· Állapotváltozás
-25 °C
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 162 °C
· Lobbanáspont:

40 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

270 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,6 Vol %
7 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

1 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,769 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz 20 °C-nál:

0,04 g/l

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

95,3 %

Szilárdanyag tartalom:

0,1 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
(folytatás a 6. oldalon)
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Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic Petrol Injector Cleaner
(folytatás az 5. oldalról)

Belégzésnél LC50 (4h) 4951 mg/m3 (rat)
1174522-09-8 Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4h >4951 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
NOELR (72h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (72h)
>1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
>1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
1174522-09-8 Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
EL0(72h)
1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL0(96h)
1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
(folytatás a 7. oldalon)
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Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic Petrol Injector Cleaner
(folytatás a 6. oldalról)

· Európai Hulladék Katalógus
HP3 Tűzveszélyes
HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN3295

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.
· ADR, ADN
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
· IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, IMDG, IATA

· osztály
· Bárcák

3 Gyúlékony folyékony anyagok
3

· ADN
· ADN/R-osztály:

3 Gyúlékony folyékony anyagok

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

III

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Category

Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok
30
F-E,S-D
A

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)

· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

Kód: E1
Legnagyobb nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30
ml
Legnagyobb nettó mennyiség külső csomagolásonként:
1000 ml
D/E
5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
(folytatás a 8. oldalon)
HU
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· UN "Model Regulation":

UN 3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.,
3, III

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 5000 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 50000 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 95,29 %
· VOC-EU 952,9 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
HU

PM Xeramic® Oil Stop
Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával
Kibocsátási dátum: 1-10-2012 Felülvizsgálat dátuma: 17-7-2018 Felváltja ezt: 21-11-2016 Verzió: 1.4

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: PM Xeramic® Oil Stop : 20123

Termékkód

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Fő használati kategória

: Ipari felhasználás,Ipari felhasználás

Funkció/felhasználási kategória

: Kenőanyagok és adalékok

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark Automotive Chemicals BV
Rooswijkweg 316
1951 ME Velsen-Noord
T +31 251 211397 - F +31 251 212390
info@petromark.eu

1.4. Sürgősségi telefonszám
Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Nincs osztályozva
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Ismereteink szerint a termék nem jelent különösebb veszélyt, amennyiben az üzemi higiéniára vonatkozó alapvető követelményeket és a biztonsági
intézkedéseket betartják.

2.2. Címkézési elemek
Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás
EUH-mondatok
: EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható.

2.3. Egyéb veszélyek
Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek
besoroláshoz

: Gyúlékony folyékony anyagok. A termék bőrrel való ismételt vagy hosszan tartó
érintkezése eltávolíthatja a természetes olajokat és bőrgyulladást okozhat. A kiömlött
termék súlyos csúszásveszélyt jelent.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1. Anyagok
Nem alkalmazható

3.2. Keverékek
Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított
nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott;
[Összetett szénhidrogénkeverék, melynek
előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a
normál paraffinokat az ásványolaj-frakcióból. Főként
C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és
végtermék olajként viszkozitása legalább a 100 SUS
értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).

(CAS-szám) 64742-65-0
(EK-szám) 265-169-7
(Index-szám) 649-474-00-6
(REACH sz) 01-2119471299-27

50 - 75

Nincs osztályozva

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz
paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj
frakció katalitikus hidrogénezésével nyert összetett
szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék
olajként viszkozitása eléri vagy meghaladja a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).
Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített
szénhidrogéneket is.]

(CAS-szám) 64742-54-7
(EK-szám) 265-157-1
(Index-szám) 649-467-00-8
(REACH sz) 01-2119484627-25

10 - 25

Asp. Tox. 1, H304

17-7-2018 (Verzió: 1.4)

HU (magyar)
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PM Xeramic® Oil Stop
Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű
paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj
frakció katalitikus hidrogénezésével nyert összetett
szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék
olajként viszkozitása nem éri el a 100 SUS értéket
100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.]

(CAS-szám) 64742-55-8
(EK-szám) 265-158-7
(Index-szám) 649-468-00-3
(REACH sz) 01-2119487077-29

10 - 25

Asp. Tox. 1, H304

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Elsősegélynyújtás általános

: Öntudatlan személynek sohasem szabad semmit a szájába adni. Rosszullét esetén
orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni!.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy könnyen tudjon lélegezni. Vigye ki az adott személyt a friss levegőre olyan helyre
ahol kényelmesen lélegezhet. Pihentesse a sérültet.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően

: Vegye le a szennyezett ruházatot és a bőr kitett részeit finom szappannal és vízzel mossa
le, majd öblítse le meleg vízzel. Mossa meg a bőrt bő vízzel.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Azonnal öblítse le bő vízzel. Forduljon orvoshoz, ha a fájdalom, pislogás vagy pirosság
fennmarad. Elővigyázatosságból öblítse ki vízzel a szemet.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Sürgősen forduljon orvoshoz. Rosszullét esetén
forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

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

: Normál használati feltételek mellett nem tekinthető különösen veszélyesnek.
Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek.

Tünetek/hatások belégzést követően

: Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek.

Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően

: Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek.

Tünetek/hatások szemmel való érintkezést
követően

: Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek.

Tünetek/hatások lenyelést követően

: Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nagy mennyiség lenyelése: azonnali kórházi kezelés. Kérjen orvosi segítséget.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelelő oltóanyag

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

Nem megfelelő oltóanyag

: Ne használjon erős vízsugarat.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűzveszély

: Égés esetén: Szén-monoxid - szén-dioxid szabadul fel.

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Oltási szabály

: A hőnek kitett konténereket hűtsük vízpermettel vagy vízköddel. Bármilyen égő vegyi
anyag oltásánál óvatosan járjon el. Kerülje, hogy a használt tűzoltóvíz szennyezze a
környezetet.

Védelem tűzoltás közben

: Védőfelszerelés nélkül ne lépjen be a tűz zónájába, beleértve a légzőkészüléket is. Csak
megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Általános intézkedések

: Evakuálni kell a területet.

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Védőfelszerelés
: Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.
Vészhelyzeti tervek
6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés
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Vészhelyzeti tervek

: Szellőztesse ki a területet.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Ne jusson csatornákba és ivóvízbe. Értesíteni kell a hatóságokat, ha a víz bejut a csatornába
vagy a közterületen lévő vizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Visszatartásra

: Határolja el a kiömlött anyagot bekerítéssel vagy nedvszívó anyagokkal, hogy
megakadályozza a továbbterjedését a csatornába vagy a vízfolyásokba.

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel. A kiömlött terméket a lehető
leggyorsabban itassa fel közömbös szilárd anyaggal, pl. agyaggal vagy kovafölddel. A
kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Más anyagoktól távol tárolandó.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő
egységben kell ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Lásd a 8. szakaszt. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem. További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Használjon egyéni védőfelszerelést. Evés, ivás,
dohányzás és a munkahely elhagyása előtt mossa meg finom szappannal és vízzel a kezét
és minden egyéb kitett területet. Biztosítson megfelelő szellőzést a munkaterületen a
gőzök kialakulásának megelőzése érdekében.

Higiénés intézkedések

: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden
művelet után mosson kezet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási feltételek

: Csak az eredeti tárolóedényben, hűvös és jól szellőző helyen, a következőktől távol tartsa:
Közvetlen napsugárzás, Hőforrás. A használaton kívül lévő tárolóeszközöket tartsa
lezárva. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Összeférhetetlen termékek

: Erős bázisok. Erős savak.

Nem összeférhető anyagok

: Gyújtóforrás. Közvetlen napsugárzás.

Tárolási hőmérséklet

: 45 °C

Tárolási terület

: Jól szellőző helyen tárolandó. Óvja a hőtől.

Különleges csomagolási előírások

: Zárt edényben tárolandó. Az eredeti edényben tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll,
és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)
EU - Foglalkozási expozíciós határértékek
IOELV TWA (mg/m³)

5 mg/m³

Belgium - Foglalkozási expozíciós határértékek
Határérték (mg/m³)

5 mg/m³

Bulgária - Foglalkozási expozíciós határértékek
OEL TWA (mg/m³)

5 mg/m³

Horvátország - Foglalkozási expozíciós határértékek
GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)

5 mg/m³

Csehország - Foglalkozási expozíciós határértékek
Expoziční limity (PEL) (mg/m³)

5 mg/m³

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)

10 mg/m³

Dánia - Foglalkozási expozíciós határértékek
Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)

1

USA - ACGIH - Foglalkozási expozíciós határértékek
ACGIH TWA (mg/m³)

5 mg/m³

ACGIH STEL (mg/m³)

10 mg/m³
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Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció
katalitikus hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30 szénatomszámú
szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása nem éri el a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).
Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-55-8)
Belgium - Foglalkozási expozíciós határértékek
Határérték (mg/m³)

5 mg/m³

Rövid időtartamra vonatkozó érték (mg/m³)

10 mg/m³

Hollandia - Foglalkozási expozíciós határértékek
Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)

5 mg/m³

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
EU - Foglalkozási expozíciós határértékek
IOELV TWA (mg/m³)

5 mg/m³

IOELV STEL (mg/m³)

10 mg/m³

Bulgária - Foglalkozási expozíciós határértékek
OEL TWA (mg/m³)

5 mg/m³

OEL STEL (mg/m³)

10 mg/m³

Horvátország - Foglalkozási expozíciós határértékek
GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)

5 mg/m³

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti)
(mg/m³)

10 mg/m³

Csehország - Foglalkozási expozíciós határértékek
Expoziční limity (PEL) (mg/m³)

5 mg/m³

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)

10 mg/m³

Dánia - Foglalkozási expozíciós határértékek
Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)

1 mg/m³

Hollandia - Foglalkozási expozíciós határértékek
Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)

5 mg/m³

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Használjon megfelelő szellőzést az olajköd érvényes előírások alatt tartásához. Használjon védőszemüveget, ha fennáll a lehetősége annak, hogy
a szemébe fröccsen. Szemmosó megfelelő folyadékkal.
Egyéni védőfelszerelés:
Kesztyű. Védőszemüveg. Védruházat. Kerüljön minden szükségtelen expozíciót.
Védőruházat készítésére alkalmas anyagok:
Megfelelő védőruházatot kell viselni
Kézvédelem:
Áthatolási idő: olvassa el a gyártó ajánlásait
faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Nitrilkaucsuk (NBR),
Neoprén gumi
(HNBR)

5 (> 240 perc)

0.7

Áteresztés

Előírás
EN ISO 374

Polivinil-klorid (PVC)

2 (> 30 perc)

0.4

EN ISO 374

Szemvédelem:
Fröccsenés ellen védő szemüveg vagy védőszemüveg. Használjon védőszemüveget, ha fennáll a lehetősége annak, hogy a szemébe fröccsen.
EN 166
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Bőr- és testvédelem:
Kerülje a bőrrel tartó hosszas és ismételt érintkezést. Ha a bőrrel való ismételt érintkezés vagy a ruházat szennyeződése előfordulhat,
védőruházatot kell használni
Légutak védelme:
Rendkívül nagy mértékű por-, köd vagy gőzképződés veszélye esetén használjon engedélyezett légzésvédő felszerelést. Részecskeszűrő. EN
143
Személyi védőfelszerelések jele(i):

Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Egyéb információk:
Használat közben tilos az evés, ivás vagy dohányzás.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: világos sárga.

Szag

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Lobbanáspont

: > 201 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem tűzveszélyes

Gőznyomás

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Sűrűség

: 882,7 kg/m³ @15°C

Oldékonyság

: vízben oldhatatlan.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: 644 (588 - 700) mm²/s @40°C

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2. Egyéb információk
Egyéb tulajdonságok

: Lásd Termék adatlapjának részletes információkat.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.

10.2. Kémiai stabilitás
Nincs megállapítva.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Nincs megállapítva.

10.4. Kerülendő körülmények
Közvetlen napsugárzás. Rendkívül magas vagy rendkívül alacsony hőmérséklet.

10.5. Nem összeférhető anyagok
Erős savak. Erős bázisok.
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10.6. Veszélyes bomlástermékek
füst. Szén-monoxid. Szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás (szájon át)

: Nincs osztályozva

Akut toxiciás (bőrön át)

: Nincs osztályozva

Akut toxicitás (belégzés)

: Nincs osztályozva

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll,
és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)
LD50 szájon át, (patkány)

> 5000 mg/kg

LD50 bőrön át, nyúl

> 5000 mg/kg

LC50 inhaláció, (patkány) (Pára/Por - mg/l/4 óra)

5,53 mg/l/4ó

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció
katalitikus hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30 szénatomszámú
szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása nem éri el a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).
Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-55-8)
LD50 szájon át, (patkány)

> 5000 mg/kg

LD50 bőrön át, nyúl

> 5000 mg/kg

LC50 inhaláció, patkány (Gőzök - mg/l/4 óra)

5,53 mg/l/4ó

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
LD50 szájon át, (patkány)

5000 mg/kg

LD50 bőrön át, (patkány)

5000 mg/kg

LC50 belégzés patkány (mg/l)

5,53 mg/l/4ó

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Nincs osztályozva

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Nincs osztályozva

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

: Nincs osztályozva

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

PM Xeramic® Oil Stop
Viszkozitás, kinematikus
Lehetséges káros hatások az emberi egészségre
és lehetséges tünetek

17-7-2018 (Verzió: 1.4)

644 (588 - 700) mm²/s @40°C
: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek.
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megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Ökológia - általános

: A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú
nemkívánatos hatása a környezetre.

Akut akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

Krónikus akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll,
és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)
LC50 halak 1

> 100 mg/l Pimephales promelas

EC50 Daphnia 1

10000 mg/l Daphnia magna

NOEC krónikus hal

10 mg/l Oncorhynchus mykiss

NOEC krónikus rákfélék

10 mg/l Daphnia magna

NOEC krónikus algák

> 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció
katalitikus hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30 szénatomszámú
szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása nem éri el a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).
Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-55-8)
EC50 Daphnia 1

10000 mg/l

NOEC krónikus rákfélék

10 mg/l 21 d

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
LC50 halak 1

100 mg/l

EC50 Daphnia 1

10000 mg/l

EC50 72h alga 1

3 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
PM Xeramic® Oil Stop
Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs megállapítva.

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll,
és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)
Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag nem bomlik le könnyen.

Biológiai lebomlás

31 % 28 d OECD 301F

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció
katalitikus hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30 szénatomszámú
szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása nem éri el a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).
Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-55-8)
Biológiai lebomlás

31 % 28 d, OECD TG 301 F

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
Perzisztencia és lebonthatóság

17-7-2018 (Verzió: 1.4)

Biológiailag nem lebontható.
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12.3. Bioakkumulációs képesség
PM Xeramic® Oil Stop
Bioakkumulációs képesség

Nincs megállapítva.

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll,
és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)
Log Kow

>4

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
Biokoncentrációs tényező (REACH BCF)

260

Log Pow

9,2

12.4. A talajban való mobilitás
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.6. Egyéb káros hatások
Kiegészítő adatok

: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok

: Lásd a 2001/118/EK irányelv. A hatályos helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően kell
ártalmatlanítani.

Ökológia - hulladékanyagok

: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint

14.1. UN-szám
UN-szám (ADR)

: Nem alkalmazható

UN-szám (IMDG)

: Nem alkalmazható

UN-szám (IATA)

: Nem alkalmazható

UN-szám (ADN)

: Nem alkalmazható

UN-szám (RID)

: Nem alkalmazható

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: Nem alkalmazható

Helyes szállítási megnevezés (IMDG)

: Nem alkalmazható

Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA)

: Nem alkalmazható

Helyes szállítási megnevezés (ADN)

: Nem alkalmazható

Helyes szállítási megnevezés (RID)

: Nem alkalmazható

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

: Nem alkalmazható

IMDG
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG)

: Nem alkalmazható

IATA
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA)

: Nem alkalmazható

ADN
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN)

: Nem alkalmazható

RID
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID)

: Nem alkalmazható

14.4. Csomagolási csoport
Csomagolási csoport (ADR)
17-7-2018 (Verzió: 1.4)

: Nem alkalmazható
HU (magyar)
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Csomagolási csoport (IMDG)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (IATA)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (ADN)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (RID)

: Nem alkalmazható

14.5. Környezeti veszélyek
Környezetre veszélyes

: Nem

Tengeri szennyező anyag

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Szárazföldön történő szállítás
Nem alkalmazható
Tengeri úton történő szállítás
Nem alkalmazható
Légi úton történő szállítás
Nem alkalmazható
Belföldi folyami szállítás
Nem alkalmazható
Vasúti szállítás
Nem alkalmazható

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
15.1.1. EU-előírások
Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
Nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU (2012. július 4.)
rendeletének hatálya alá eső anyagot.
Az anyag/anyagok nem esik/nem esnek az Európai Parlament és a Tanács a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat
tartalmazó hulladék kezeléséről szóló 850/2004 (EK) (2004. április 29.) rendeletének és a 79/117/EEK módosított irányelv hatálya alá.
15.1.2. Nemzeti előírások
Németország
AwSV, a melléklet hivatkozása

: Veszélyességi osztály vízre (WGK) 1, vízre kevéssé veszélyes (AwSV 1. melléklet szerinti
besorolás)

WGK jelzések

: Az osztályozás megfelel az 1999. május 17-iVerwaltungsvorschrift wassergefährdender
Stoffe (VwVwS)

12th Ordinance Implementing the Federal
Immission Control Act - 12.BImSchV

: Is not subject of the 12. BlmSchV (Hazardous Incident Ordinance)

Hollandia
Ministry's list of carcinogens

17-7-2018 (Verzió: 1.4)

: Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem
meghatározott; [Összetett szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres
kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolaj-frakcióból. Főként C20-C50
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).,Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt
nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy
meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy arányban
tartalmaz telített szénhidrogéneket is.],Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű
paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus hidrogénezésével
nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30 szénatomszámú
szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása nem éri el a 100 SUS értéket
100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket
is.] szerepelnek a listában

HU (magyar)
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Ministry's list of mutagens

: Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem
meghatározott; [Összetett szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres
kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolaj-frakcióból. Főként C20-C50
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).,Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt
nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy
meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy arányban
tartalmaz telített szénhidrogéneket is.],Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű
paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus hidrogénezésével
nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30 szénatomszámú
szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása nem éri el a 100 SUS értéket
100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket
is.] szerepelnek a listában

NON-exhaustive list of reproductive toxins Breastfeeding

: Egyik összetevője sem szerepel a listában

NON-exhaustive list of reproductive toxins Fertility

: Egyik összetevője sem szerepel a listában

NON-exhaustive list of reproductive toxins Evolution

: Egyik összetevője sem szerepel a listában

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Utalások változásra:
Szakasz

Változott tétel

Módosítás

Comments (on top of
composition)

Eltávolítva

8.2

Kézvédelem

Módosítva

8.2

Bőr- és testvédelem

Módosítva

Megjegyzések

Rövidítések és betűszavak:
ADN

Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

ADR

Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

ATE

Akut toxicitási érték

BCF

Biokoncentáricós tényező

CLP

Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet

DMEL

Származtatott minimális hatást okozó szint

DNEL

Származtatott hatásmentes szint

EC50

Közepesen hatásos koncentráció

IARC

International Agency for Research on Cancer

IATA

Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IMDG

Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

LC50

Közepesen letális koncentráció

LD50

Közepesen letális dózis

LOAEL

Minimálisan észlelhető kedvezőtlen hatás szintje

NOAEC

Nem észlelhető kedvezőtlen hatás koncentrációja

NOAEL

Nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje

NOEC

Nem észlelhető hatás koncentrációja

OECD

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

REACH

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK
rendelet

PNEC

Becsült hatásmentes koncentráció(k)

PBT

Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

17-7-2018 (Verzió: 1.4)
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RID

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

SDS

Biztonsági adatlap

vPvB

Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Adatforrások

: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok
és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/
45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet
módosításáról.

Egyéb információk

: Nincs.

Full text of H- and EUH-phrases:
Asp. Tox. 1

Aspirációs veszély, 1. kategória

H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

EUH210

Kérésre biztonsági adatlap kapható.

SDS EU (REACH II. melléklet)
NYILATKOZAT Az itt közölt információk általunk megbízhatónak tekintett forrásokból származnak. Pontosságukat azonban semmiféle, kifejezett
vagy hallgatólagos módon nem garantáljuk

17-7-2018 (Verzió: 1.4)
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SDS Hivatkozás: 109401PM00
Kibocsátási dátum: 7-3-2013 Felülvizsgálat dátuma: 5-2-2019 Felváltja ezt: 21-11-2018 Verzió: 4.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: PM Xeramic® Engine Flush : 20124

Termékkód

: Kenőanyag

A termék típusa

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Fő használati kategória

: Fogyasztói felhasználás,Ipari felhasználás,Ipari felhasználás

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark Automotive Chemicals BV
Rooswijkweg 316
1951 ME Velsen-Noord
T +31 251 211397 - F +31 251 212390
info@petromark.eu

1.4. Sürgősségi telefonszám
Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Nincs osztályozva
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Ismereteink szerint a termék nem jelent különösebb veszélyt, amennyiben az üzemi higiéniára vonatkozó alapvető követelményeket és a biztonsági
intézkedéseket betartják.

2.2. Címkézési elemek
Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás
EUH-mondatok
: EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható.

2.3. Egyéb veszélyek
Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek
besoroláshoz

: Gyúlékony folyékony anyagok. A termék bőrrel való ismételt vagy hosszan tartó
érintkezése eltávolíthatja a természetes olajokat és bőrgyulladást okozhat. A kiömlött
termék súlyos csúszásveszélyt jelent.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1. Anyagok
Nem alkalmazható

3.2. Keverékek
Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított
nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott;
[Összetett szénhidrogénkeverék, melynek
előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a
normál paraffinokat az ásványolaj-frakcióból. Főként
C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és
végtermék olajként viszkozitása legalább a 100 SUS
értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).

(CAS-szám) 64742-65-0
(EK-szám) 265-169-7
(Index-szám) 649-474-00-6
(REACH sz) 01-2119471299-27

>= 75

Nincs osztályozva

C14-16-18 Alkyl phenol
(Szennyeződés)

(CAS-szám) 1190625-94-5
(EK-szám) 931-468-2
(REACH sz) 01-2119498288-19

0,01 - 0,5

Skin Sens. 1B, H317
STOT RE 2, H373

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (iso-Bu and
pentyl) esters, zinc salts

(CAS-szám) 68457-79-4
(EK-szám) 270-608-0
(REACH sz) 01-2119493628-22

0,01 - 0,1

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
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Egyedi koncentrációs határértékek:
Név

Termékazonosító

Egyedi koncentrációs határértékek

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (iso-Bu and
pentyl) esters, zinc salts

(CAS-szám) 68457-79-4
(EK-szám) 270-608-0
(REACH sz) 01-2119493628-22

( 3 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318
( 15 =<C < 100) Skin Irrit. 2, H315

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Elsősegélynyújtás általános

: Öntudatlan személynek sohasem szabad semmit a szájába adni. Rosszullét esetén
orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni!.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. Vigye ki az adott
személyt a friss levegőre olyan helyre ahol kényelmesen lélegezhet. Pihentesse a sérültet.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően

: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Vegye le a szennyezett ruházatot
és a bőr kitett részeit finom szappannal és vízzel mossa le, majd öblítse le meleg vízzel.
Mossa meg a bőrt bő vízzel.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Azonnal öblítse le bő vízzel. Forduljon orvoshoz, ha a fájdalom, pislogás vagy pirosság
fennmarad. Elővigyázatosságból öblítse ki vízzel a szemet.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: Azonnal orvosi ellátást kell kérni. A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Sürgősen
forduljon orvoshoz. Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

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

: Normál használati feltételek mellett nem tekinthető különösen veszélyesnek.

Tünetek/hatások belégzést követően

: Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek.

Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően

: Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek.

Tünetek/hatások szemmel való érintkezést
követően

: Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek.

Tünetek/hatások lenyelést követően

: Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Kérjen orvosi segítséget. Nagy mennyiség lenyelése: azonnali kórházi kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelelő oltóanyag

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

Nem megfelelő oltóanyag

: Ne használjon erős vízsugarat.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűzveszély

: Égés esetén: Szén-monoxid - szén-dioxid szabadul fel.

Reakciókészség tűz esetén

: A veszélyes reakciók lehetősége.

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Tűz elleni elővigyázatossági intézkedések

: A területet ki kell üríteni. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. Meg kell
szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

Oltási szabály

: Védőfelszerelés nélkül ne lépjen be a tűz zónájába, beleértve a légzőkészüléket is. A
hőnek kitett konténereket hűtsük vízpermettel vagy vízköddel. Bármilyen égő vegyi anyag
oltásánál óvatosan járjon el. Kerülje, hogy a használt tűzoltóvíz szennyezze a környezetet.

Védelem tűzoltás közben

: Védőfelszerelés nélkül ne lépjen be a tűz zónájába, beleértve a légzőkészüléket is. Csak
megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

Egyéb információk

: A nagy hõnek kitett tárolóedényeket porlasztott vízzel hűtse.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Védőfelszerelés
: Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.
Vészhelyzeti tervek
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6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés

Vészhelyzeti tervek

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Meg kell szüntetni az összes
gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és
szem-/arcvédőt kell viselni. A tisztító munkacsoportoknak megfelelő védelmet kell
biztosítani. További információkért lásd a 8. szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni
védelem".
: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Állítsa meg a kiömlést.
Szellőztesse ki a területet.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Ne jusson csatornákba és ivóvízbe. Értesíteni kell a hatóságokat, ha a víz bejut a csatornába
vagy a közterületen lévő vizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Visszatartásra

: Határolja el a kiömlött anyagot bekerítéssel vagy nedvszívó anyagokkal, hogy
megakadályozza a továbbterjedését a csatornába vagy a vízfolyásokba.

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel. A kiömlött anyagot fel kell itatni a
körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. Nagy mennyiségű kiömlés: a
szilárd anyagot zárható tartályba kell szedni. Az anyagot és a tartályt biztonságos módon
és a helyi jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A kiömlött terméket a lehető
leggyorsabban itassa fel közömbös szilárd anyaggal, pl. agyaggal vagy kovafölddel. A
kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Más anyagoktól távol tárolandó.

Egyéb információk

: Gondoskodjon kármentőről. A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel
rendelkező hulladékkezelő egységben kell ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Lásd a 8. szakaszt. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem. További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
További veszélyek a kezelés során

: Hő, forró felületek, nyílt láng távol tartandó. Tilos a dohányzás.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Használjon egyéni védőfelszerelést. Evés, ivás,
dohányzás és a munkahely elhagyása előtt mossa meg finom szappannal és vízzel a kezét
és minden egyéb kitett területet. Biztosítson megfelelő szellőzést a munkaterületen a
gőzök kialakulásának megelőzése érdekében.

Kezelési hőmérséklet

: ≤ 50 °C

Higiénés intézkedések

: Evés, ivás, dohányzás és a munkahely elhagyása előtt mossa meg finom szappannal és
vízzel a kezét és minden egyéb kitett területet. A termék használata közben tilos enni, inni
vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Műszaki intézkedések

: Tartsa be a hatályos előírásokat. Kövesse a megfelelő földelési eljárást a statikus
elektromosság megelőzése érdekében.

Tárolási feltételek

: Tárolja száraz és védett helyen, hogy nedvességgel ne érintkezzen. Hőforrás. Csak az
eredeti tárolóedényben, hűvös és jól szellőző helyen, a következőktől távol tartsa:
Közvetlen napsugárzás, Hőforrás. A használaton kívül lévő tárolóeszközöket tartsa
lezárva. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Összeférhetetlen termékek

: Oxidálószer. Erős bázisok. Erős savak.

Nem összeférhető anyagok

: Nem érintkezhet vízzel. Gyújtóforrás. Közvetlen napsugárzás.

Tárolási hőmérséklet

: 45 °C

Tárolási terület

: Jól szellőző helyen tárolandó. Óvja a hőtől.

Különleges csomagolási előírások

: Zárt edényben tárolandó. Az eredeti edényben tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Nincs.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
EU - Foglalkozási expozíciós határértékek
IOELV TWA (mg/m³)

5 mg/m³

IOELV STEL (mg/m³)

10 mg/m³

Bulgária - Foglalkozási expozíciós határértékek
OEL TWA (mg/m³)

5 mg/m³

OEL STEL (mg/m³)

10 mg/m³

5-2-2019 (Verzió: 4.0)

HU (magyar)

3/10

PM Xeramic® Engine Flush
Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Horvátország - Foglalkozási expozíciós határértékek
GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)

5 mg/m³

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti)
(mg/m³)

10 mg/m³

Csehország - Foglalkozási expozíciós határértékek
Expoziční limity (PEL) (mg/m³)

5 mg/m³

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)

10 mg/m³

Dánia - Foglalkozási expozíciós határértékek
Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)

1 mg/m³

Hollandia - Foglalkozási expozíciós határértékek
Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)

5 mg/m³

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Használjon megfelelő szellőzést az olajköd érvényes előírások alatt tartásához. Használjon védőszemüveget, ha fennáll a lehetősége annak, hogy
a szemébe fröccsen. Szemmosó megfelelő folyadékkal.
Egyéni védőfelszerelés:
Kesztyű. Védőszemüveg. Védruházat. Kerüljön minden szükségtelen expozíciót.
Védőruházat készítésére alkalmas anyagok:
Megfelelő védőruházatot kell viselni
Kézvédelem:
Védőkesztyű
Szemvédelem:
Fröccsenés ellen védő szemüveg vagy védőszemüveg. Használjon védőszemüveget, ha fennáll a lehetősége annak, hogy a szemébe fröccsen.
EN 166
Bőr- és testvédelem:
Kerülje a bőrrel tartó hosszas és ismételt érintkezést. Ha a bőrrel való ismételt érintkezés vagy a ruházat szennyeződése előfordulhat,
védőruházatot kell használni
Légutak védelme:
Rendkívül nagy mértékű por-, köd vagy gőzképződés veszélye esetén használjon engedélyezett légzésvédő felszerelést. Részecskeszűrő. EN
143
Személyi védőfelszerelések jele(i):

Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Egyéb információk:
Ne viseljen bőrtalpú cipőt. Használat közben tilos az evés, ivás vagy dohányzás.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: világosbarna.

Szag

: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: -24 °C

Forrásponttartomány

: Adatok nem állnak rendelkezésre
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Lobbanáspont

: > 200 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem tűzveszélyes

Gőznyomás

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Sűrűség

: 873 kg/m³ @15°C

Oldékonyság

: vízben oldhatatlan.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: 32,2 mm²/s @40°C

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2. Egyéb információk
Egyéb tulajdonságok

: Lásd Termék adatlapjának részletes információkat.

Kiegészítő adatok

: Nincs.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nincs.

10.2. Kémiai stabilitás
A termék rendes kezelési és tárolási körülmények között stabil. Nincs megállapítva.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Nincs. Nincs megállapítva.

10.4. Kerülendő körülmények
Közvetlen napsugárzás. Rendkívül magas vagy rendkívül alacsony hőmérséklet.

10.5. Nem összeférhető anyagok
Oxidálószer. Erős savak. Erős bázisok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Nincs. füst. Szén-monoxid. Szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás (szájon át)

: Nincs osztályozva

Akut toxiciás (bőrön át)

: Nincs osztályozva

Akut toxicitás (belégzés)

: Nincs osztályozva

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
LD50 szájon át, (patkány)

5000 mg/kg

LD50 bőrön át, (patkány)

5000 mg/kg

LC50 belégzés patkány (mg/l)

5,53 mg/l/4ó

C14-16-18 Alkyl phenol (1190625-94-5)
LD50 szájon át, (patkány)

> 2000 mg/testtömeg-kilogramm

LD50 bőrön át, (patkány)

> 2000 mg/kg

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts (68457-79-4)
LD50 szájon át

> 3600 mg/kg OECD 401

LC50 bőrön keresztül

> 20000 mg/kg OECD 402

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Egyéb hatás nem ismeretes

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Nem jóváhagyott adatok

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek
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megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Egyéb hatás nem ismeretes

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás

: Egyéb hatás nem ismeretes

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Rákkeltő hatás

: A készítmény ásványi olajok, amelyeket úgy kell erősen finomított, és nem úgy, hogy
rákkeltő IARC. Összes olaj ebben a termékben már kimutatták, hogy kevesebb, mint 3%-a
extrahálható IP 346 teszt.

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

: Nincs osztályozva

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

Kiegészítő adatok

: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek

PM Xeramic® Engine Flush
Viszkozitás, kinematikus
Lehetséges káros hatások az emberi egészségre
és lehetséges tünetek

32,2 mm²/s @40°C
: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Ökológia - általános

: Adatok nem állnak rendelkezésre.

Akut akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

Krónikus akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
LC50 halak 1

100 mg/l

EC50 Daphnia 1

10000 mg/l

EC50 72h alga 1

3 mg/l

C14-16-18 Alkyl phenol (1190625-94-5)
EC50 Daphnia 1

100 mg/l

NOEC (krónikus)

100 mg/l

NOEC krónikus algák

100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts (68457-79-4)
LC50 halak 1

4,5 mg/l 96Hrs (OECD 203)

EC50 Daphnia 1

23 mg/l OECD 202

EC50 72h alga 1

21 mg/l 3 Days

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
PM Xeramic® Engine Flush
Perzisztencia és lebonthatóság

Adatok nem állnak rendelkezésre. Nincs megállapítva.

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
Perzisztencia és lebonthatóság

5-2-2019 (Verzió: 4.0)
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Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts (68457-79-4)
Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag nem bomlik le könnyen.

Biológiai lebomlás

1,5 % 28 DY, OECD TG 301B

12.3. Bioakkumulációs képesség
PM Xeramic® Engine Flush
Bioakkumulációs képesség

Adatok nem állnak rendelkezésre. Nincs megállapítva.

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
Biokoncentrációs tényező (REACH BCF)

260

Log Pow

9,2

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts (68457-79-4)
Log Pow

0,69

12.4. A talajban való mobilitás
PM Xeramic® Engine Flush
Ökológia - talaj

A termék környezetre gyakorolt káros hatásáról nincs tudomásunk.

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts (68457-79-4)
Ökológia - talaj

Adszorpció a talajban.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.6. Egyéb káros hatások
Kiegészítő adatok

: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok

: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hatályos helyi/nemzeti előírásoknak
megfelelően kell ártalmatlanítani, Lásd a 2001/118/EK irányelv. Lásd a 2001/118/EK
irányelv. A hatályos helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Ökológia - hulladékanyagok

: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Európai hulladék katalógus kód (EWC)

: 13 02 05* - ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
15 01 10* - veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett
csomagolási hulladék

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint

14.1. UN-szám
UN-szám (ADR)

: Nem alkalmazható

UN-szám (IMDG)

: Nem alkalmazható

UN-szám (IATA)

: Nem alkalmazható

UN-szám (ADN)

: Nem alkalmazható

UN-szám (RID)

: Nem alkalmazható

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: Nem alkalmazható

Helyes szállítási megnevezés (IMDG)

: Nem alkalmazható

Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA)

: Nem alkalmazható

Helyes szállítási megnevezés (ADN)

: Nem alkalmazható

Helyes szállítási megnevezés (RID)

: Nem alkalmazható

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)
5-2-2019 (Verzió: 4.0)
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IMDG
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG)

: Nem alkalmazható

IATA
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA)

: Nem alkalmazható

ADN
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN)

: Nem alkalmazható

RID
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID)

: Nem alkalmazható

14.4. Csomagolási csoport
Csomagolási csoport (ADR)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (IMDG)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (IATA)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (ADN)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (RID)

: Nem alkalmazható

14.5. Környezeti veszélyek
Környezetre veszélyes

: Nem

Tengeri szennyező anyag

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Szárazföldön történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
Tengeri úton történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
Légi úton történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
Belföldi folyami szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
Vasúti szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
15.1.1. EU-előírások
Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
Nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU (2012. július 4.)
rendeletének hatálya alá eső anyagot.
Az anyag/anyagok nem esik/nem esnek az Európai Parlament és a Tanács a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat
tartalmazó hulladék kezeléséről szóló 850/2004 (EK) (2004. április 29.) rendeletének és a 79/117/EEK módosított irányelv hatálya alá.

További előírások, korlátozó és tiltó rendeletek

: Ellenőrizze, hogy minden nemzeti vagy helyi előírást betartanak-e.

15.1.2. Nemzeti előírások
Németország
AwSV, a melléklet hivatkozása

: Veszélyességi osztály vízre (WGK) 2, vízre veszélyes (AwSV 1. melléklet szerinti
besorolás)

WGK jelzések

: Az osztályozás megfelel az 1999. május 17-iVerwaltungsvorschrift wassergefährdender
Stoffe (VwVwS)

12th Ordinance Implementing the Federal
Immission Control Act - 12.BImSchV

: Is not subject of the 12. BlmSchV (Hazardous Incident Ordinance)

Hollandia
Veszélyes víz

5-2-2019 (Verzió: 4.0)
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Ministry's list of carcinogens

: Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem
meghatározott; [Összetett szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres
kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolaj-frakcióból. Főként C20-C50
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).,Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (isoBu and pentyl) esters, zinc salts szerepelnek a listában

Ministry's list of mutagens

: Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem
meghatározott; [Összetett szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres
kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolaj-frakcióból. Főként C20-C50
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).,Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis (isoBu and pentyl) esters, zinc salts szerepelnek a listában

NON-exhaustive list of reproductive toxins Breastfeeding

: Egyik összetevője sem szerepel a listában

NON-exhaustive list of reproductive toxins Fertility

: Egyik összetevője sem szerepel a listában

NON-exhaustive list of reproductive toxins Evolution

: Egyik összetevője sem szerepel a listában

Dánia
Dánia területén hatályos jogszabályok

: A termékkel dolgozó terhes/szoptató nők nem érintkezhetnek közvetlenül a termékkel.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Az adott anyag/keverék tekintetében a szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést
Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Utalások változásra:
Revised safety data sheet in accordance with commisssion regulation (EU) No 453/2010.
Szakasz

Változott tétel

Módosítás

2.1

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Hozzáadva

2.2

EUH-mondatok

Módosítva

2.2

Figyelmeztető mondatok (CLP)

Hozzáadva

2.2

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok (CLP)

Hozzáadva

Megjegyzések

Rövidítések és betűszavak:
ADN

Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

ADR

Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

ATE

Akut toxicitási érték

BCF

Biokoncentáricós tényező

CLP

Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet

DMEL

Származtatott minimális hatást okozó szint

DNEL

Származtatott hatásmentes szint

EC50

Közepesen hatásos koncentráció

IARC

International Agency for Research on Cancer

IATA

Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IMDG

Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

LC50

Közepesen letális koncentráció

LD50

Közepesen letális dózis

LOAEL

Minimálisan észlelhető kedvezőtlen hatás szintje

NOAEC

Nem észlelhető kedvezőtlen hatás koncentrációja

NOAEL

Nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje

NOEC

Nem észlelhető hatás koncentrációja

OECD

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

5-2-2019 (Verzió: 4.0)
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REACH

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK
rendelet

PNEC

Becsült hatásmentes koncentráció(k)

PBT

Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

RID

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

SDS

Biztonsági adatlap

vPvB

Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Adatforrások

: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok
és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/
45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet
módosításáról.

Egyéb információk

: Nincs.

Full text of H- and EUH-phrases:
Aquatic Chronic 2

Hosszú távú vízi toxicitási veszély, 2. kategória

Eye Dam. 1

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. kategória

Skin Irrit. 2

Bőrmarás/ bőrirritáció, 2. kategória

Skin Sens. 1B

Bőrszenzibilizáció, 1B. kategória

STOT RE 2

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. kategória

H315

Bőrirritáló hatású.

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H373

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH210

Kérésre biztonsági adatlap kapható.

SDS EU (REACH II. melléklet)
NYILATKOZAT Az itt közölt információk általunk megbízhatónak tekintett forrásokból származnak. Pontosságukat azonban semmiféle, kifejezett
vagy hallgatólagos módon nem garantáljuk

5-2-2019 (Verzió: 4.0)
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49.4.0

oldalszám: 1/9

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 15.08.2019

Változata: 3

Felülvizsgálat 15.08.2019

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Diesel System Cleaner 20127
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt
felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Adalékanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Flam. Liq. 3

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

GHS08 egészségi veszély
Asp. Tox. 1

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

GHS07
STOT SE 3

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS08

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
· Figyelmeztető mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
(folytatás a 2. oldalon)
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· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P261
Kerülje a gőzök belélegzését.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-48-9
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2%
EK-szám: 919-857-5
aromások
Reg.nr.: 01-2119463258-33 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
CAS: 27247-96-7
2-ethylhexyl nitrate
EINECS: 248-363-6
Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119539586-27 H312; Acute Tox. 4, H332
CAS: 104-76-7
2-Ethyl-1-hexanol
EINECS: 203-234-3
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT
Reg.nr.: 01-2119487289-20 SE 3, H335

75-<100%

2,5-<10%

0,1-<1%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
HU
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5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerüljük az aerosol képződést.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Hűvös helyen tároljuk.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
(folytatás a 4. oldalon)
HU

49.4.0

oldalszám: 4/9

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 15.08.2019

Változata: 3

Felülvizsgálat 15.08.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic Diesel System Cleaner
(folytatás a 3. oldalról)

· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
104-76-7 2-Ethyl-1-hexanol
TLV AK-érték: 5,4 mg/m3
i
· DNEL(-ek)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
208 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 185 mg/m3 (Consumer)
871 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
(folytatás az 5. oldalon)
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· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)
*

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
átlátszó
Szín:
fajtára jellemző
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
-25 °C
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 162 °C
· Lobbanáspont:

40 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

270 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,6 Vol %
7 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

1 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,783 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz 20 °C-nál:

0,04 g/l

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

90,7 %

Szilárdanyag tartalom:

2,6 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folytatás a 6. oldalon)
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· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50 (4h) 4951 mg/m3 (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
NOELR (72h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (72h)
>1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
>1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra ártalmas.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
vízi élőlényekre káros
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
(folytatás a 7. oldalon)
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· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
HP3 Tűzveszélyes
HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás
HP14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus)
HP15 Olyan hulladék, amely képes a fent felsorolt olyan veszélyességi tulajdonságot mutatni, amellyel az
eredeti hulladék nem rendelkezik
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN3295

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.
· ADR, ADN
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
· IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, IMDG, IATA

· osztály
· Bárcák

3 Gyúlékony folyékony anyagok
3

· ADN
· ADN/R-osztály:

3 Gyúlékony folyékony anyagok

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

III

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Category

Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok
30
F-E,S-D
A

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
(folytatás a 8. oldalon)
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· Engedményes mennyiség (EQ)

· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

· UN "Model Regulation":

*

Kód: E1
Legnagyobb nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30
ml
Legnagyobb nettó mennyiség külső csomagolásonként:
1000 ml
D/E
5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN 3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.,
3, III

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 5000 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 50000 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 90,30 %
· VOC-EU 710,1 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
(folytatás a 9. oldalon)
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Diesel System Cleaner 20127
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt
felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Adalékanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Flam. Liq. 3

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

GHS08 egészségi veszély
Asp. Tox. 1

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

GHS07
STOT SE 3

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS08

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
· Figyelmeztető mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
(folytatás a 2. oldalon)
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· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P261
Kerülje a gőzök belélegzését.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-48-9
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2%
EK-szám: 919-857-5
aromások
Reg.nr.: 01-2119463258-33 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
CAS: 27247-96-7
2-ethylhexyl nitrate
EINECS: 248-363-6
Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119539586-27 H312; Acute Tox. 4, H332
CAS: 104-76-7
2-Ethyl-1-hexanol
EINECS: 203-234-3
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT
Reg.nr.: 01-2119487289-20 SE 3, H335

75-<100%

2,5-<10%

0,1-<1%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
HU
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5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerüljük az aerosol képződést.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Hűvös helyen tároljuk.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
(folytatás a 4. oldalon)
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· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
104-76-7 2-Ethyl-1-hexanol
TLV AK-érték: 5,4 mg/m3
i
· DNEL(-ek)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
208 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 185 mg/m3 (Consumer)
871 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
(folytatás az 5. oldalon)
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· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)
*

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
átlátszó
Szín:
fajtára jellemző
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
-25 °C
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 162 °C
· Lobbanáspont:

40 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

270 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,6 Vol %
7 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

1 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,783 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz 20 °C-nál:

0,04 g/l

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

90,7 %

Szilárdanyag tartalom:

2,6 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folytatás a 6. oldalon)
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· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50 (4h) 4951 mg/m3 (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
NOELR (72h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (72h)
>1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
>1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra ártalmas.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
vízi élőlényekre káros
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
(folytatás a 7. oldalon)
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· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
HP3 Tűzveszélyes
HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás
HP14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus)
HP15 Olyan hulladék, amely képes a fent felsorolt olyan veszélyességi tulajdonságot mutatni, amellyel az
eredeti hulladék nem rendelkezik
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN3295

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.
· ADR, ADN
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
· IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, IMDG, IATA

· osztály
· Bárcák

3 Gyúlékony folyékony anyagok
3

· ADN
· ADN/R-osztály:

3 Gyúlékony folyékony anyagok

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

III

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Category

Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok
30
F-E,S-D
A

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
(folytatás a 8. oldalon)
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· Engedményes mennyiség (EQ)

· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

· UN "Model Regulation":

*

Kód: E1
Legnagyobb nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30
ml
Legnagyobb nettó mennyiség külső csomagolásonként:
1000 ml
D/E
5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN 3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.,
3, III

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 5000 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 50000 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 90,30 %
· VOC-EU 710,1 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
(folytatás a 9. oldalon)
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Valve Cleaner 20128
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Adalékanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Flam. Liq. 3 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

GHS08 egészségi veszély
Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

GHS07
STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS08

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
Hydrocarbons, C10, aromates, >1% naphthalene
· Figyelmeztető mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
(folytatás a 2. oldalon)
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· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P261
Kerülje a gőzök belélegzését.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-48-9
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2%
EK-szám: 919-857-5
aromások
Reg.nr.: 01-2119463258-33 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
Polymer
Phenol ,dimethylamino)methyl, ployisobutylele derivs.
Aquatic Chronic 3, H412

75-<100%

2,5-<10%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
(folytatás a 3. oldalon)
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· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerüljük az aerosol képződést.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Nincsenek különleges követelmények.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
· DNEL(-ek)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
208 mg/kg bw/day (Worker)
(folytatás a 4. oldalon)
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Belégzésnél DNEL Long term-systemic 185 mg/m3 (Consumer)
871 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
átlátszó
Szín:
fajtára jellemző
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.
(folytatás az 5. oldalon)
HU
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Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic Valve Cleaner
(folytatás a 4. oldalról)

· Állapotváltozás
-25 °C
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 162 °C
· Lobbanáspont:

40 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

270 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,6 Vol %
7 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

1 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,769 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz 20 °C-nál:

0,04 g/l

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

95,3 %

Szilárdanyag tartalom:

0,1 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
(folytatás a 6. oldalon)
HU
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Belégzésnél LC50 (4h) 4951 mg/m3 (rat)
1174522-09-8 Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4h >4951 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
NOELR (72h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (72h)
>1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
>1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
1174522-09-8 Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
EL0(72h)
1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL0(96h)
1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
(folytatás a 7. oldalon)
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· Európai Hulladék Katalógus
HP3 Tűzveszélyes
HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN3295

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.
· ADR, ADN
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
· IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, IMDG, IATA

· osztály
· Bárcák

3 Gyúlékony folyékony anyagok
3

· ADN
· ADN/R-osztály:

3 Gyúlékony folyékony anyagok

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

III

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Category

Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok
30
F-E,S-D
A

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)

· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

Kód: E1
Legnagyobb nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30
ml
Legnagyobb nettó mennyiség külső csomagolásonként:
1000 ml
D/E
5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
(folytatás a 8. oldalon)
HU
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· UN "Model Regulation":

UN 3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.,
3, III

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 5000 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 50000 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 95,29 %
· VOC-EU 952,9 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
HU

PM Xeramic® Hydraulic Valve Lifter
Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával
SDS Hivatkozás: 109601PM00
Kibocsátási dátum: 16-3-2015 Felülvizsgálat dátuma: 30-5-2018 Felváltja ezt: 24-2-2018 Verzió: 3.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: PM Xeramic® Hydraulic Valve Lifter : 20129

Termékkód

: Kenőanyag

A termék típusa

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Funkció/felhasználási kategória

: Kenőanyagok és adalékok

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark Automotive Chemicals BV
Rooswijkweg 316
1951 ME Velsen-Noord
T +31 251 211397 - F +31 251 212390
info@petromark.eu

1.4. Sürgősségi telefonszám
Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória

H319

Bőrszenzibilizáció, 1. kategória

H317

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz.

2.2. Címkézési elemek
Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás
EUH-mondatok
: EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható.

2.3. Egyéb veszélyek
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1. Anyagok
Nem alkalmazható

3.2. Keverékek
Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított
nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott;
[Összetett szénhidrogénkeverék, melynek
előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a
normál paraffinokat az ásványolaj-frakcióból. Főként
C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és
végtermék olajként viszkozitása legalább a 100 SUS
értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).

(CAS-szám) 64742-65-0
(EK-szám) 265-169-7
(Index-szám) 649-474-00-6
(REACH sz) 01-2119471299-27

50 - 75

Nincs osztályozva

30-5-2018 (Verzió: 3.0)

HU (magyar)
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PM Xeramic® Hydraulic Valve Lifter
Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz
paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj
frakció katalitikus hidrogénezésével nyert összetett
szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék
olajként viszkozitása eléri vagy meghaladja a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).
Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített
szénhidrogéneket is.]

(CAS-szám) 64742-54-7
(EK-szám) 265-157-1
(Index-szám) 649-467-00-8
(REACH sz) 01-2119484627-25

1 - 10

Asp. Tox. 1, H304

Phenol, paraalkylation products with C10-15 branched (EK-szám) 701-249-4
olefins ( C12 rich) derived from propene
(REACH sz) 01-2119524004-56
oligomerization, calcium salts, sulfurized, including
distillates (petroleum), hydrotreated, solvent-refined,
solvent-dewaxed, or catalyc dewaxed, light or heavy
paraffinic C15-C50

1-5

Aquatic Chronic 4, H413

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

(CAS-szám) 84605-29-8
(EK-szám) 283-392-8
(REACH sz) 01-2119493626-26

0,5 - 5

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl
and iso-Bu and iso-Pr) esters, zinc salts

(CAS-szám) 85940-28-9
(EK-szám) 288-917-4
(REACH sz) 01-2119521201-61

0,5 - 5

Aquatic Chronic 3, H412

Bis(nonylphenyl)amine

(CAS-szám) 36878-20-3
(EK-szám) 253-249-4
(REACH sz) 01-2119488911-28

0,1 - 1

Aquatic Chronic 4, H413

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű
paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj
frakció katalitikus hidrogénezésével nyert összetett
szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék
olajként viszkozitása nem éri el a 100 SUS értéket
100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.]

(CAS-szám) 64742-55-8
(EK-szám) 265-158-7
(Index-szám) 649-468-00-3
(REACH sz) 01-2119487077-29

0,1 - 1

Asp. Tox. 1, H304

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light
paraffinic

(CAS-szám) 64742-56-9
(EK-szám) 265-159-2
(REACH sz) 01-2119480132-48

0,1 - 1

Nincs osztályozva

phenol, (tetrapropenyl) derivatives
(Szennyeződés)

(CAS-szám) 74499-35-7
(EK-szám) 616-100--8
(Index-szám) 604-092-00-9

0,01 - 0,1

Skin Corr. 1, H314
Eye Dam. 1, H318
Repr. 1B, H360F
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Név

Termékazonosító

Egyedi koncentrációs határértékek

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

(CAS-szám) 84605-29-8
(EK-szám) 283-392-8
(REACH sz) 01-2119493626-26

( 15 <C <= 100) Eye Irrit. 2, H319
( 15 <C <= 100) Skin Irrit. 2, H315
( 20 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl
and iso-Bu and iso-Pr) esters, zinc salts

(CAS-szám) 85940-28-9
(EK-szám) 288-917-4
(REACH sz) 01-2119521201-61

( 15 =<C < 100) Skin Irrit. 2, H315
( 15 =<C < 100) Eye Irrit. 2, H319
( 20 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318

phenol, (tetrapropenyl) derivatives
(Szennyeződés)

(CAS-szám) 74499-35-7
(EK-szám) 616-100--8
(Index-szám) 604-092-00-9

( 5,01 =<C < 10) Aquatic Acute 1, H400
( 5,01 =<C < 10) Aquatic Chronic 1, H410

Egyedi koncentrációs határértékek:

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően

: Mossa meg a bőrt bő vízzel. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. Bőrirritáció vagy
kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást
kell kérni.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
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4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Tünetek/hatások

: Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek.

Tünetek/hatások belégzést követően

: Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek.

Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően

: Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek. Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Tünetek/hatások szemmel való érintkezést
követően

: Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek. Szemek irritációja.

Tünetek/hatások lenyelést követően

: Elsősegélynyújtás után más kezelésre nincs szükség, csak ha a tünetek ismét
jelentkeznek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelelő oltóanyag

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

Nem megfelelő oltóanyag

: Ne használjon erős vízsugarat, ami szétterjesztheti a tüzet.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűzveszély

: Égés esetén: Szén-monoxid - szén-dioxid szabadul fel.

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Tűz elleni elővigyázatossági intézkedések

: A területet ki kell üríteni. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. Meg kell
szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Általános intézkedések

: Ne jusson csatornákba és ivóvízbe.

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Védőfelszerelés
: Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. A termék
rendkívüli csúszós jellege miatt különleges intézkedéseket kell tenni a kezelése során,
hogy a járófelületekre ne kerüljön a termékből. Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt
kell viselni.
Vészhelyzeti tervek
6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés

: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
Kerülje a por, füst, gáz, köd, gőzök, permet belélegzését.

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8.
szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Visszatartásra

: Határolja el a kiömlött anyagot bekerítéssel vagy nedvszívó anyagokkal, hogy
megakadályozza a továbbterjedését a csatornába vagy a vízfolyásokba.

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: Gondoskodjon kármentőről. A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel
rendelkező hulladékkezelő egységben kell ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe
jutást. Kerülje a por, gáz, köd, gőzök, permet belélegzését. Használjon egyéni
védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. A szennyezett ruhát újbóli
használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási feltételek

: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Tárolási hőmérséklet

: <= 40 °C

Tárolási terület

: Óvja a hőtől. Jól szellőző helyen tárolandó.
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Különleges csomagolási előírások

: Az eredeti edényben tartandó. Zárt edényben tárolandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
EU - Foglalkozási expozíciós határértékek
IOELV TWA (mg/m³)

5 mg/m³

IOELV STEL (mg/m³)

10 mg/m³

Bulgária - Foglalkozási expozíciós határértékek
OEL TWA (mg/m³)

5 mg/m³

OEL STEL (mg/m³)

10 mg/m³

Horvátország - Foglalkozási expozíciós határértékek
GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)

5 mg/m³

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti)
(mg/m³)

10 mg/m³

Csehország - Foglalkozási expozíciós határértékek
Expoziční limity (PEL) (mg/m³)

5 mg/m³

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)

10 mg/m³

Dánia - Foglalkozási expozíciós határértékek
Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)

1 mg/m³

Hollandia - Foglalkozási expozíciós határértékek
Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)

5 mg/m³

Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)
USA - ACGIH - Foglalkozási expozíciós határértékek
ACGIH TWA (mg/m³)

5 mg/m³

ACGIH STEL (mg/m³)

10 rost/cm³

ACGIH STEL (ppm)

0 ppm

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll,
és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)
EU - Foglalkozási expozíciós határértékek
IOELV TWA (mg/m³)

5 mg/m³

Belgium - Foglalkozási expozíciós határértékek
Határérték (mg/m³)

5 mg/m³

Bulgária - Foglalkozási expozíciós határértékek
OEL TWA (mg/m³)

5 mg/m³

Horvátország - Foglalkozási expozíciós határértékek
GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)

5 mg/m³

Csehország - Foglalkozási expozíciós határértékek
Expoziční limity (PEL) (mg/m³)

5 mg/m³

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)

10 mg/m³

Dánia - Foglalkozási expozíciós határértékek
Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)
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USA - ACGIH - Foglalkozási expozíciós határértékek
ACGIH TWA (mg/m³)

5 mg/m³

ACGIH STEL (mg/m³)

10 mg/m³

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció
katalitikus hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30 szénatomszámú
szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása nem éri el a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).
Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-55-8)
Belgium - Foglalkozási expozíciós határértékek
Határérték (mg/m³)

5 mg/m³

Rövid időtartamra vonatkozó érték (mg/m³)

10 mg/m³

Hollandia - Foglalkozási expozíciós határértékek
Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)

5 mg/m³

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.
Kézvédelem:
Áthatolási idő: olvassa el a gyártó ajánlásait
faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Áteresztés

Előírás

Nitrilkaucsuk (NBR),
Neoprén gumi
(HNBR)

5 (> 240 perc)

0.7

EN ISO 374

Polivinil-klorid (PVC)

2 (> 30 perc)

0.4

EN ISO 374

Szemvédelem:
Védőszemüveg
Bőr- és testvédelem:
Kerülje a bőrrel tartó hosszas és ismételt érintkezést. Ha a bőrrel való ismételt érintkezés vagy a ruházat szennyeződése előfordulhat,
védőruházatot kell használni
Légutak védelme:
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
Személyi védőfelszerelések jele(i):

Környezeti expozíció-ellenőrzések:
(Lásd a szakasz(ok)at : 12. SZAKASZ. 6. SZAKASZ. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: Barna.

Szag

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: -36

Forrásponttartomány

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Lobbanáspont

: > 201 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre
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Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Sűrűség

: 897,7 kg/l @15°C

Oldékonyság

: vízben oldhatatlan.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: 82,68 mm²/s @40°C

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2. Egyéb információk
Egyéb tulajdonságok

: Lásd Termék adatlapjának részletes információkat.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Szobahõmérsékleten és szokványos munkakörülmények között stabil.

10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

10.4. Kerülendő körülmények
Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).

10.5. Nem összeférhető anyagok
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás (szájon át)

: Nincs osztályozva

Akut toxiciás (bőrön át)

: Nincs osztályozva

Akut toxicitás (belégzés)

: Nincs osztályozva

Phenol, paraalkylation products with C10-15 branched olefins ( C12 rich) derived from propene oligomerization, calcium
salts, sulfurized, including distillates (petroleum), hydrotreated, solvent-refined, solvent-dewaxed, or catalyc dewaxed,
light or heavy paraffinic C15-C50
LD50 szájon át, (patkány)

5000 mg/testtömeg-kilogramm

LD50 bőrön át, nyúl

> 2000 mg/kg

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
LD50 szájon át, (patkány)

5000 mg/kg

LD50 bőrön át, (patkány)

5000 mg/kg

LC50 belégzés patkány (mg/l)

5,53 mg/l/4ó

Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)
LD50 szájon át, (patkány)

> 5000 mg/testtömeg-kilogramm

LD50 bőrön át, (patkány)

> 2000 mg/testtömeg-kilogramm

phenol, (tetrapropenyl) derivatives (74499-35-7)
LD50 szájon át, (patkány)

> 2000 mg/kg

LD50 bőrön át, (patkány)

> 2000 mg/kg
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Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll,
és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)
LD50 szájon át, (patkány)

> 5000 mg/kg

LD50 bőrön át, nyúl

> 5000 mg/kg

LC50 inhaláció, (patkány) (Pára/Por - mg/l/4 óra)

5,53 mg/l/4ó

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)
LD50 szájon át, (patkány)

3100 mg/kg OECD 401

LD50 bőrön át, (patkány)

> 2002 mg/kg

LC50 inhaláció, patkány (Gőzök - mg/l/4 óra)

> 2,3 mg/l/4ó

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) esters, zinc salts (85940-28-9)
LD50 szájon át, (patkány)

3080 mg/kg

LD50 bőrön át, nyúl

> 20000 mg/kg

LC50 inhaláció, patkány (Gőzök - mg/l/4 óra)

> 2,3 mg/l/4ó

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció
katalitikus hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30 szénatomszámú
szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása nem éri el a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).
Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-55-8)
LD50 szájon át, (patkány)

> 5000 mg/kg

LD50 bőrön át, nyúl

> 5000 mg/kg

LC50 inhaláció, patkány (Gőzök - mg/l/4 óra)

5,53 mg/l/4ó

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Nincs osztályozva

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

PM Xeramic® Hydraulic Valve Lifter
Viszkozitás, kinematikus

82,68 mm²/s @40°C

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Ökológia - általános

: Erre a termékre nincsenek ismert ökotoxikológiai adatok.

Ökológia - víz

: Lebeg és ismét meggyulladhat a víz felszínén.

Akut akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

Krónikus akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

Phenol, paraalkylation products with C10-15 branched olefins ( C12 rich) derived from propene oligomerization, calcium
salts, sulfurized, including distillates (petroleum), hydrotreated, solvent-refined, solvent-dewaxed, or catalyc dewaxed,
light or heavy paraffinic C15-C50
LC50 halak 1

> 1000 mg/l Pimephales promelas

EC50 Daphnia 1

1000 mg/l Daphnia magna

EC50 96h alga (1)

500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

30-5-2018 (Verzió: 3.0)
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PM Xeramic® Hydraulic Valve Lifter
Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
LC50 halak 1

100 mg/l

EC50 Daphnia 1

10000 mg/l

EC50 72h alga 1

3 mg/l

Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)
LC50 halak 1

> 100 mg/l Brachydanio rerio

EC50 Daphnia 1

> 100 mg/l Daphnia magna

EC50 72h alga 1

> 100 mg/l Desmodesmus subspicatus

NOEC krónikus algák

> 10 mg/l Desmodesmus subspicatus

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll,
és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)
LC50 halak 1

> 100 mg/l Pimephales promelas

EC50 Daphnia 1

10000 mg/l Daphnia magna

NOEC krónikus hal

10 mg/l Oncorhynchus mykiss

NOEC krónikus rákfélék

10 mg/l Daphnia magna

NOEC krónikus algák

> 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)
LC50 halak 1

4,5 mg/l Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)

EC50 Daphnia 1

23 mg/l Daphnia magna (grote watervlo)

EC50 72h alga 1

24 mg/l Desmodesmus subspicatus (groene algen)

NOEC krónikus rákfélék

0,4 mg/l

NOEC krónikus algák

10 mg/l

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) esters, zinc salts (85940-28-9)
LC50 halak 1

4,5 mg/l Cyprinodon variegatus

EC50 Daphnia 1

5,4 mg/l Daphnia magna

EC50 96h alga (1)

2,1 mg/l Selenastrum capricornutum

NOEC krónikus rákfélék

0,4 mg/l Daphnia magna

NOEC krónikus algák

1 mg/l Selenastrum capricornutum

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció
katalitikus hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30 szénatomszámú
szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása nem éri el a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).
Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-55-8)
EC50 Daphnia 1

10000 mg/l

NOEC krónikus rákfélék

10 mg/l 21 d

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Phenol, paraalkylation products with C10-15 branched olefins ( C12 rich) derived from propene oligomerization, calcium
salts, sulfurized, including distillates (petroleum), hydrotreated, solvent-refined, solvent-dewaxed, or catalyc dewaxed,
light or heavy paraffinic C15-C50
Perzisztencia és lebonthatóság

Readily biodegradable.

Biológiai lebomlás

13,4 % OECD 301B

30-5-2018 (Verzió: 3.0)
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PM Xeramic® Hydraulic Valve Lifter
Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag nem lebontható.

Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)
Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag nem bomlik le könnyen.

Biológiai lebomlás

1 % (28 DY, OECD TG 301 B)

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll,
és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)
Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag nem bomlik le könnyen.

Biológiai lebomlás

31 % 28 d OECD 301F

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)
Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag nem bomlik le könnyen.

Biológiai lebomlás

1,5 % 28 Days (OECD 301 B)

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) esters, zinc salts (85940-28-9)
Perzisztencia és lebonthatóság

Readily biodegradable.

Biológiai lebomlás

1,5 % OECD 301B

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció
katalitikus hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30 szénatomszámú
szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása nem éri el a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).
Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-55-8)
Biológiai lebomlás

31 % 28 d, OECD TG 301 F

12.3. Bioakkumulációs képesség
Phenol, paraalkylation products with C10-15 branched olefins ( C12 rich) derived from propene oligomerization, calcium
salts, sulfurized, including distillates (petroleum), hydrotreated, solvent-refined, solvent-dewaxed, or catalyc dewaxed,
light or heavy paraffinic C15-C50
Log Pow

9,8

Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem meghatározott; [Összetett
szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolajfrakcióból. Főként C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). (64742-65-0)
Biokoncentrációs tényező (REACH BCF)

260

Log Pow

9,2

Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)
Biokoncentrációs tényező (REACH BCF)

1730

Log Pow

> 7,6

Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs képesség.

30-5-2018 (Verzió: 3.0)
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PM Xeramic® Hydraulic Valve Lifter
Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll,
és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy
arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket is.] (64742-54-7)
Log Kow

>4

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)
Log Pow

0,56

12.4. A talajban való mobilitás
Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)
Ökológia - talaj

Adszorpció a talajban.

Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)
Ökológia - talaj

Adszorpció a talajban.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.6. Egyéb káros hatások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Regionális jogszabályok (hulladék)

: Az ártalmatlanítást a törvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

Kiegészítő adatok

: Dangerous substance.

Európai hulladék katalógus kód (EWC)

: 13 02 05* - ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint

14.1. UN-szám
UN-szám (ADR)

: Nem alkalmazható

UN-szám (IMDG)

: Nem alkalmazható

UN-szám (IATA)

: Nem alkalmazható

UN-szám (ADN)

: Nem alkalmazható

UN-szám (RID)

: Nem alkalmazható

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: Nem alkalmazható

Helyes szállítási megnevezés (IMDG)

: Nem alkalmazható

Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA)

: Nem alkalmazható

Helyes szállítási megnevezés (ADN)

: Nem alkalmazható

Helyes szállítási megnevezés (RID)

: Nem alkalmazható

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

: Nem alkalmazható

IMDG
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG)

: Nem alkalmazható

IATA
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA)

: Nem alkalmazható

ADN
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN)

: Nem alkalmazható

RID
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID)

: Nem alkalmazható

14.4. Csomagolási csoport
Csomagolási csoport (ADR)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (IMDG)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (IATA)

: Nem alkalmazható
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PM Xeramic® Hydraulic Valve Lifter
Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Csomagolási csoport (ADN)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (RID)

: Nem alkalmazható

14.5. Környezeti veszélyek
Környezetre veszélyes

: Nem

Tengeri szennyező anyag

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Szárazföldön történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
Tengeri úton történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
Légi úton történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
Belföldi folyami szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
Vasúti szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
15.1.1. EU-előírások
Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
Nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU (2012. július 4.)
rendeletének hatálya alá eső anyagot.
Az anyag/anyagok nem esik/nem esnek az Európai Parlament és a Tanács a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat
tartalmazó hulladék kezeléséről szóló 850/2004 (EK) (2004. április 29.) rendeletének és a 79/117/EEK módosított irányelv hatálya alá.
15.1.2. Nemzeti előírások
Németország
AwSV, a melléklet hivatkozása

: Veszélyességi osztály vízre (WGK) 3, Fokozottan veszélyes a vízre (AwSV 1. melléklet
szerinti besorolás)

WGK jelzések

: Az osztályozás megfelel az 1999. május 17-iVerwaltungsvorschrift wassergefährdender
Stoffe (VwVwS)

12th Ordinance Implementing the Federal
Immission Control Act - 12.BImSchV

: Is not subject of the 12. BlmSchV (Hazardous Incident Ordinance)

Hollandia
Ministry's list of carcinogens

30-5-2018 (Verzió: 3.0)

: Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem
meghatározott; [Összetett szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres
kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolaj-frakcióból. Főként C20-C50
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).,Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt
nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy
meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy arányban
tartalmaz telített szénhidrogéneket is.],Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts,Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt
könnyű paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása nem éri el a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített
szénhidrogéneket is.],Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic szerepelnek
a listában

HU (magyar)
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PM Xeramic® Hydraulic Valve Lifter
Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Ministry's list of mutagens

: Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított nehéz paraffinbázisú; Alapolaj – nem
meghatározott; [Összetett szénhidrogénkeverék, melynek előállításához oldószeres
kristályosítással kivonják a normál paraffinokat az ásványolaj-frakcióból. Főként C20-C50
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása legalább a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on).,Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt
nehéz paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C20-C50
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása eléri vagy
meghaladja a 100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy arányban
tartalmaz telített szénhidrogéneket is.],Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts,Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt
könnyű paraffinos; Alapolaj – nem meghatározott; [Ásványolaj frakció katalitikus
hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogénkeverék. Túlnyomórészt C15-C30
szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és végtermék olajként viszkozitása nem éri el a
100 SUS értéket 100 °F-on (19 cSt 40 °C-on). Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített
szénhidrogéneket is.],Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic szerepelnek
a listában

NON-exhaustive list of reproductive toxins Breastfeeding

: Egyik összetevője sem szerepel a listában

NON-exhaustive list of reproductive toxins Fertility

: Egyik összetevője sem szerepel a listában

NON-exhaustive list of reproductive toxins Evolution

: phenol, (tetrapropenyl) derivatives szerepel a listában

Dánia
Dánia területén hatályos jogszabályok

: 18 éven aluli fiatalok számára nem engedélyezett a termék használata

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Utalások változásra:
Szakasz

Változott tétel

Módosítás

2.1

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Módosítva

2.2

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok (CLP)

Módosítva

2.2

EUH-mondatok

Eltávolítva

2.2

Figyelmeztető mondatok (CLP)

Módosítva

4.1

Elsősegélynyújtás bőrrel való
érintkezést követően

Módosítva

4.1

Elsősegélynyújtás lenyelést
követően

Módosítva

4.1

Elsősegélynyújtás szemmel való
érintkezést követően

Módosítva

4.2

Tünetek/hatások szemmel való
érintkezést követően

Módosítva

5.1

A megfelelelő oltóanyag

Módosítva

5.3

Védelem tűzoltás közben

Módosítva

6.1

Védőfelszerelés

Módosítva

6.1

Vészhelyzeti tervek

Módosítva

6.4

Hivatkozás más szakaszokra (8,
13)

Módosítva

7.1

Higiénés intézkedések

Módosítva

7.1

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések

Módosítva

9.1

Szag

Hozzáadva

Megjegyzések

Full text of H- and EUH-phrases:
Aquatic Acute 1

Akut vízi toxicitási veszély, 1. kategória

Aquatic Chronic 1

Hosszú távú vízi toxicitási veszély, 1. kategória

30-5-2018 (Verzió: 3.0)
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PM Xeramic® Hydraulic Valve Lifter
Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Aquatic Chronic 2

Hosszú távú vízi toxicitási veszély, 2. kategória

Aquatic Chronic 3

Hosszú távú vízi toxicitási veszély, 3. kategória

Aquatic Chronic 4

Hosszú távú vízi toxicitási veszély, 4. kategória

Asp. Tox. 1

Aspirációs veszély, 1. kategória

Eye Dam. 1

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. kategória

Eye Irrit. 2

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória

Repr. 1B

Reprodukciós toxicitás, 1B. kategória

Skin Corr. 1

Bőrmarás/ bőrirritáció, 1. kategória

Skin Irrit. 2

Bőrmarás/ bőrirritáció, 2. kategória

H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315

Bőrirritáló hatású.

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H360F

Károsíthatja a termékenységet.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H413

Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

EUH210

Kérésre biztonsági adatlap kapható.

SDS EU (REACH II. melléklet)
NYILATKOZAT Az itt közölt információk általunk megbízhatónak tekintett forrásokból származnak. Pontosságukat azonban semmiféle, kifejezett
vagy hallgatólagos módon nem garantáljuk

30-5-2018 (Verzió: 3.0)

HU (magyar)
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BIZTONSÁGI ADATLAP
20131 Xeramic DPF Cleaner Additive
Kiadás dátuma 16-máj.-2014

Felülvizsgálat dátuma 16-máj.-2014

Verziószám 13

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS
AZONOSÍTÁSA
1.1. Termékazonosító

Termék neve

Xeramic DPF Cleaner Additive

Tiszta anyag/keverék

Elegy

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai illetve ellenjavalt felhasználásai
Nem áll rendelkezésre információ
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Petromark Automotive Chemicals
Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
www.petromark.eu - info@petromark.eu
Tel. +31 (0)251 211397
További információkért forduljon

Kapcsolattartó pont
E-mail cím

R&D
info@petromark.eu

1.
4.Sür
gősségit
el
ef
onszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. szakasz: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 (EK) szabályzat
.
1. kategória - (H304)
2. kategória - (H373)
3. kategória - (H412)

Belégzési toxicitás
Specifikus célszervi toxicitás (ismételt expozíció)
Krónikus vízi toxicitás
Besorolás a 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelv szerint
Veszélyességi szimbólumok
Xn - Ártalmas
R-kód(ok)
Xn;R48/22 - Xn;R65 - R66 - R52/53
Az R-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt
2.2. Címkézési elemek

_____________________________________________________________________________________________
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A termék azonosítója
Tartalom: Organometallic Iron Compound, Hydrocarbons, C11-12, Iso-Alkanes, < 2% Aromatic, Hydrocarbons, C10, Aromatics,
<1% Napthalene
.

Jel
zőszó
VESZÉLY
veszélyre utaló mondatok
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H373-I
smét
l
ődőv
agyhosszabbex
pozí
ci
óeset
énkár
osí
t
hat
j
aaszer
v
eket
H412-Ár
t
al
masav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a,hosszant
ar
t
ókár
osodástokoz
EUH066-I
smét
l
ődőex
pozí
ci
óabőrki
szár
adásátv
agymegr
epedezésétokozhat
j
a
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondatok) - EU (1272/2008, 28. §)
P260-Apor
/
f
üst
/
gáz/
köd/
gőzök/
per
metbel
él
egzéset
i
l
os
P301 + P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P331 - TILOS hánytatni
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
2.3. Egyéb veszélyek
Abőr
r
elér
i
nt
kezv
eár
t
al
masl
ehetÁr
t
al
masv
í
ziél
et
r
e

3.szakasz:ÖSSZETÉTELVAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK
3.1 Anyagok
Nem alkalmazható
3.2 Keverékek

Kémiai név

EK-szám

CAS sz

Besorolás a
REACH
törzskönyvi szám 67/548/EGK vagy

Hydrocarbons, C11-12,
Iso-Alkanes, < 2% Aromatic
Organometallic Iron
Compound
Hydrocarbons, C10,
Aromatics, <1% Napthalene

918-167-1

90622-58-5

01-2116456810-40

-

XXXXXX-XX-X

918-811-1

64742-94-5

nem áll
rendelkezésre adat
01-2119463583-34

Naphthalene

202-049-5

91-20-3

nem áll
rendelkezésre adat

a 1999/45/EK
irányelv szerint
Xn;R65
R66
Xn;R48/22
R53
N;R51-53
Xn;R65
R66
R67
Xn;R22
Carc.Cat.3;R40
N;R50-53

Besorolás az (EK)
1272/2008 [CLP]
szabályzat szerint

tömeg%

EUH066
Asp. Tox. 1 (H304)
STOT RE 2 (373)
Aquatic Chronic 4 (H413)
EUH066
Asp. Tox. 1 (H304)
STOT SE 3 (H336)
Aquatic Chronic 2 (H411)
Flam. Sol. 2 (H228)
Acute Tox. 4 (H302)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Irrit. 2 (H319)
Carc. 2 (H351)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

50-100
10-25
1-5

<1

Az R-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt
A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt
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4.szakasz:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
4.
1.Azel
sősegél
ynyúj
t
ásii
nt
ézkedéseki
smer
t
et
ése
Általános tanács

Haat
ünet
ekt
ov
ábbr
ai
sf
ennál
l
nak,f
or
dul
j
onor
v
oshoz.Apor
/
f
üst
/
gáz/
köd/
gőzök/
per
met
bel
él
egzéset
i
l
os.Szembe,bőr
r
ev
agyr
uhár
anem ker
ül
het
.

Belélegzés

Vi
gyef
r
i
ssl
ev
egőr
e.Hí
v
j
onor
v
ost
.Haal
égzésszabál
yt
al
anv
agyl
eál
l
t
,al
kal
mazzon
mest
er
ségesl
él
egezt
et
ést
.Ker
ül
j
eabőr
r
elv
al
óközv
et
l
enér
i
nt
kezést
.Használ
j
onv
édőt
amikor száj a szájhoz újraélesztést alkalmaz. Nem kell azonnal orvoshoz fordulni. Ha a
t
ünet
ekt
ov
ábbr
ai
sf
ennál
l
nak,f
or
dul
j
onor
v
oshoz.Agőzökv
agyboml
ást
er
mékekv
él
et
l
en
bel
él
egzéseeset
énv
i
gyef
r
i
ssl
ev
egőr
e.

Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés

Haszükséges,f
or
dul
j
onor
v
oshoz.Azonnalmossal
eszappannalésbőv
í
zzel
,mi
közben
l
ev
esziazösszesszennyezet
tr
uházat
otésci
pőt
.Nem kel
lazonnalor
v
oshozf
or
dul
ni
.Haa
bőr
i
r
r
i
t
áci
ót
ov
ábbr
ai
sf
ennál
l
,f
or
dul
j
onor
v
oshoz.Dör
zsöl
j
önzsí
r
oskenőcsötabőr
be.

Szembe kerülés

Azonnalöbl
í
t
sebőv
í
zzel
.Akezdet
iöbl
í
t
ésut
ánazeset
l
ejj
el
enl
év
őkont
akt
l
encsételkel
l
távolítani és az öblítést még legalább 15 percig kell folytatni. Tartsa a szemet nagyra nyitva
az öblítés közben. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

Lenyelés

TILOS hánytatni. A szájat ki kell öblíteni. Igyon sok vizet. Ha a tünetek továbbra is
fennállnak, forduljon orvoshoz. Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.
Öntudatát veszített személynek soha semmit ne adjon szájon át. Hívjon orvost.

Egyénivédőf
el
szer
el
ésaz
el
sősegél
ynyúj
t
ókszámár
a

Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Tünetek

Légzésipanaszok.I
smét
l
ődőex
pozí
ci
óabőrki
szár
adásátv
agymegr
epedezését
okozhatja.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése
Az orvosok figyelmébe

Az áldozatot tartsa melegen és nyugalomban. Alkalmazzon tüneti kezelést. Amennyiben
hányás következik be, figyeljen az aspirációs veszélyre.

5.SZAKASZ:Tűzvédel
mii
nt
ézkedések
5.1. Oltóanyagok
Megf
el
el
őol
t
óanyagok
Száraz vegyszer, CO2, vízpermet vagy normál hab. Vízpermet, köd vagy szokványos hab. Használjon vízpermetet vagy ködöt; ne
használ
j
onközv
et
l
env
í
zsugar
at
.Hakockázatnél
külmegl
ehett
enni
,t
áv
ol
í
t
sselat
ar
t
ál
yokatat
űzközel
éből
.Fel
használ
ás.
Száraz vegyszer. Szén-dioxid (CO2). Vízpermetet (köd). Alkohol-ellenálló hab.
Alkalmatlan oltóanyagok
VI
GYÁZAT:Ezeknekazanyagoknakal
obbanáspont
j
anagyonal
acsony.At
űzol
t
ásaközben,v
í
zper
methasznál
at
ahat
ást
al
an
lehet
5.
2.Azanyagbólvagyakever
ékbőlszár
mazókül
önl
egesveszél
yek
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Agőzökal
ev
egőv
elr
obbanókev
er
ékeketképezhet
nekAgőzökegészenegyt
űzf
or
r
ási
gv
ándor
ol
hat
nak,ahonnan
v
i
sszal
obbanhat
nakAl
egt
öbbgőznehezebbal
ev
egőnél
.Ezekel
kúsznakat
al
ajközel
ébenésal
acsonyabbanf
ekv
őt
er
ül
et
eken
f
el
gyűl
nek(
csat
or
nák,pi
ncék,t
ar
t
ál
yok)Gőzr
obbanásv
eszél
yebel
t
ér
ben,kül
t
ér
benv
agyacsat
or
nákbanA„
P”j
el
öl
ésűanyagok
r
obbanásszer
űenpol
i
mer
i
zál
nakhev
í
t
ésr
ev
agyami
korel
ér
iőketat
űzAcsat
or
nábaj
ut
ot
tt
űzi
v
í
z,t
űzv
agyr
obbanásv
eszél
yt
okozhatAzanyagf
or
r
ónszál
l
í
t
hat
óAt
er
mékésazür
est
ar
t
ál
yokhőt
őlésgyúj
t
óf
or
r
ásokt
ólt
áv
olt
ar
t
andókGyul
l
adásv
eszél
yA
szennyezet
tt
űzol
t
óv
i
zetkül
önt
ár
ol
v
agyűj
t
seössze.Nehagyj
aacsat
or
nábav
agyf
el
szí
niv
i
zekbej
ut
niÁr
t
al
masav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a,
hosszan tartó károsodást okoz
Veszélyes égéstermékek

Szén-dioxid (CO2), Szén-monoxid, Nitrogén-oxidok (NOx).

5.
3.Tűzol
t
óknakszól
ój
avasl
at
Tűzés/
v
agyr
obbanáseset
énakel
et
kezőgázokatnem szabadbel
él
egezni
.Használ
j
onv
í
zper
met
etaszemél
yzetv
édel
mér
eésa
v
eszél
yezt
et
et
tt
ar
t
ál
yokhűt
ésér
e.Vi
sel
j
enönhor
dól
égzőkészül
éketésv
édőr
uházat
ot
.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
a
köt
el
ező.Nehagyj
a,hogyat
űzol
t
ásiv
í
zcsat
or
nábav
agyv
í
zf
ol
yásokbaj
usson.

6.szakasz:I
NTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍ
CI
ÓNÁL
6.
1.Személ
yióvi
nt
ézkedések,egyénivédőeszközökésvészhel
yzet
iel
j
ár
ások
Személyes óvintézkedések
Táv
ol
í
t
sonelmi
ndent
űzf
or
r
ást(
dohányzás,l
obbanás,szi
kr
av
agynyí
l
tl
ángaközv
et
l
enkör
nyezet
ben)
.At
er
mékkezel
éséhez
alkalmazott minden felszerelést földelni kell. Ne érintse meg és ne lépjen rá a kiömlött/kiszóródott anyagra. Amennyiben kockázat
nél
külmegt
ehet
ő,ál
l
í
t
samegaszi
v
ár
gást
.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Táv
ol
í
t
sonelmi
nden
gyújtóforrást. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és
annakszél
l
elszembeniol
dal
án.Fi
gyel
j
enav
i
sszal
obbanásr
a.Aszt
at
i
kusf
el
t
öl
t
ődésel
l
env
édekeznikel
l
.Csúszásv
eszél
yt
er
mék
szi
v
ár
gása/
ki
öml
ésemi
at
t
.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebea
gázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.
Av
í
zper
metcsökkent
het
igőzt
;dezár
tt
ér
ben,nem bi
zt
os,hogymegel
őziagyul
l
adást
.
Vészhelyzeti beavatkozóknak
Használ
j
aa8.szakaszbanel
őí
r
tszemél
yiv
édel
met
.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
El
őzzemegav
í
zf
ol
yásokba,csat
or
nába,pi
ncébev
agyzár
tt
er
ül
et
ekr
ev
al
óbej
ut
ását
.Nem szabadf
el
szí
niv
i
zekbev
agya
kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan
megt
ehet
ő.Akadál
yozzameg,hogyat
er
mékal
ef
ol
yókbaj
usson.Tov
ábbiökol
ógi
ait
áj
ékozt
at
ásér
t
,l
ásda12f
ej
ezet
et
.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Elhatárolási módszerek

Agőzökcsökkent
éséhez,gőzl
eköt
őhabotl
ehetal
kal
mazni
.Föl
ddel
,homokkalv
agymás
nem éghet
őanyaggali
t
assaf
elv
agyf
edj
el
e,maj
dt
egyet
ár
ol
óedényekbe.Képezzengát
at
j
óv
alaki
öml
öt
tf
ol
yadékel
őt
takésőbbiár
t
al
mat
l
aní
t
ásér
dekében.

Feltisztítási módszerek

Aki
öml
öt
tf
ol
yadékotf
edj
ebehomokkal
,f
öl
ddelv
agymásnem éghet
ő,nedv
szí
v
ó
anyaggal
.Aki
öml
öt
tpor
tf
edj
el
aműanyagf
ól
i
áv
alv
agykát
r
ánypapí
r
r
alaszét
t
er
j
edés
mi
ni
mal
i
zál
ásaér
dekében.Szedj
ef
elést
egyemegf
el
el
őenf
el
cí
mkézet
tt
ár
ol
óedényekbe.
I
t
assaf
elseml
egesabszor
bensanyaggal
.Gát
t
alzár
j
akör
ül
.Aszt
at
i
kusf
el
t
öl
t
ődésel
l
en
védekezni kell. Itassa fel semleges abszorbens anyaggal (pl.: homokkal, szilikagéllel,
sav
megköt
őv
el
,uni
v
er
zál
i
smegköt
őanyaggal
,f
űr
észpor
r
al
)
.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben.Tov
ábbiökol
ógi
ait
áj
ékozt
at
ásér
t
,l
ásda12f
ej
ezet
et
.

7. szakasz: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
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A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok
Ker
ül
j
eabőr
r
el
,aszemekkelv
agyar
uházat
t
alv
al
óér
i
nt
kezést
.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.A
szennyezet
tr
uhátúj
ból
ihasznál
atel
őt
tkikel
lmosni
.At
er
mékhasznál
at
aközbent
i
l
osenni
,i
nniv
agydohányozni
.Használ
j
ahel
yi
el
szí
v
ásosszel
l
őzt
et
éssel
.At
er
mékkezel
éséhezal
kal
mazot
tmi
ndenf
el
szer
el
éstf
öl
del
nikel
l
.Keepawayf
r
om heat
/
spar
ks/
open
f
l
ames/
hotsur
f
aces.— Nosmoki
ng.Tegyemegaszt
at
i
kusf
el
t
öl
t
ődésel
ker
ül
éséhezszükségesi
nt
ézkedéseket(
af
el
t
öl
t
ődésa
szer
v
esgőzökbegyul
l
adásátokozhat
j
a)
.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebea
gázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Gázszökéseset
énv
agyhaazanyagf
ol
yóv
í
zbe,t
al
aj
bav
agycsat
or
nábaker
ül
,t
áj
ékozt
assaaz
illetékes hatóságokat.
Általános higiéniai szempontok
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A berendezések, munkaterület és ruházat rendszeres tisztítása ajánlott.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási körülmények
Tar
t
saazedényzet
etj
óll
ezár
v
a,szár
azésj
ólszel
l
őzőhel
yen.Gyer
mekekkezébenem ker
ül
het
.Tar
t
sat
áv
olat
er
méketmel
egt
ől
,
szi
kr
ákt
ól
,nyí
l
tl
ángt
ólés egyébgyúj
t
óf
or
r
ásokt
ól(
őr
l
ángokt
ól
,el
ekt
r
omot
or
okt
ólésst
at
i
kusel
ekt
r
omosságt
ól
)
.Tar
t
saaz
edényzet
etj
óll
ezár
v
a,hűv
ös,j
ólszel
l
őzőhel
yen.Hőhat
ást
ólt
áv
olt
ar
t
andó.Megf
el
el
őenf
el
cí
mkézet
tedényzet
bent
ar
t
andó.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kockázatkezelési módszerek (RMM)
Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

8.szakasz:AZ EXPOZÍ
CI
Ó ELLENŐRZÉSE/
EGYÉNIVÉDELEM
8.
1.El
l
enőr
zésipar
amét
er
ek
.

Expozíciós határértékek
Kémiai név
Naphthalene
91-20-3

Európai Unió
TWA 10 ppm
TWA 50 mg/m3

Egyesült Királyság
-

Franciaország
TWA: 10 ppm
TWA: 50 mg/m3

Kémiai név
Naphthalene
91-20-3

Olaszország
-

Portugália
STEL: 15 ppm
TWA: 10 ppm

Hollandia
STEL: 80 mg/m3
TWA: 50 mg/m3

Kémiai név
Naphthalene
91-20-3

Ausztria
Skin
TWA: 10 ppm
TWA: 50 mg/m3

Svájc
Skin
TWA: 10 ppm
TWA: 50 mg/m3

Lengyelország
STEL: 50 mg/m3
TWA: 20 mg/m3

Származtatott hatásmentes szint
(DNEL)

Nem áll rendelkezésre információ

Becsült legnagyobb ártalmatlan
koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ.

Spanyolország
S*
STEL: 15 ppm
STEL: 80 mg/m3
TWA: 10 ppm
TWA: 53 mg/m3
Finnország
TWA: 1 ppm
TWA: 5 mg/m3
STEL: 2 ppm
STEL: 10 mg/m3
Norvégia
TWA: 10 ppm
TWA: 50 mg/m3
STEL: 20 ppm
STEL: 75 mg/m3

Németország
Skin
TWA: 0.1 ppm
TWA: 0.5 mg/m3

Dánia
TWA: 10 ppm
TWA: 50 mg/m3

Írország
TWA: 10 ppm
TWA: 50 mg/m3
STEL: 15 ppm
STEL: 75 mg/m3

8.
2.Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése
Műszakiel
l
enőr
zések
Személ
yesvédőf
el
szer
el
és
Szem-/arcvédelem

Megf
el
el
őszel
l
őzéstkel
lbi
zt
osí
t
ani
,v
al
ami
nthel
yiel
szí
v
ástkel
lt
el
epí
t
eniakr
i
t
i
kus
helyekre.
Szor
oszár
óv
édőszemüv
eg.
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Kézvédelem

Bőrést
est
védel
em

Légutak védelme
Aj
ánl
ot
tszűr
őt
í
pus:

Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébenakeszt
yűnekmegf
el
el
ő
mér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,hogyakeszt
yű
anyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
onakeszt
yű
szál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.
Szükségszer
i
ntv
i
sel
j
env
egyszer
ál
l
ór
uhát
,pl
.neopr
énbőlkészül
tkeszt
yűt
,köt
ényt
,
bakancsotv
agykezesl
ábast
.Ant
i
szt
at
i
kusl
ábbel
i
.Megf
el
el
őv
édőr
uházat
.Védőkeszt
yű
használ
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébenakeszt
yűnekmegf
el
el
őmér
et
űnekkel
l
l
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,hogyakeszt
yűanyagár
av
onat
kozó
át
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
onakeszt
yűszál
l
í
t
ój
áhozazadot
t
keszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.Köt
ény.Akeszt
yűknekmegkel
l
felelniük az EN 374 szabványnak
Légzésv
édel
em szükséges:
.el
égt
el
enszel
l
őzt
et
és.ex
pozí
ci
óshat
ár
ér
t
ékt
úl
l
épése.
elégtelen elszívás. Nagyobb mennyiségek kezelése. Felhasználás. :. Túlnyomásos, zárt
r
endszer
űl
égzőkészül
ék(
SCBA)
./
.Szűr
őszer
kezet(
t
el
j
esmaszkv
agycsut
or
a)szűr
őv
el
:
.
ABEK1/ ABEK2.

Kör
nyezet
iexpozí
ci
óel
l
enőr
zések Ne engedje, hogy bármilyen csatornába, a földre vagy bármilyen víztömegbe jusson.

9. szakasz: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
9.
1.Azal
apvet
őf
i
zi
kaiéskémi
ait
ul
aj
donságokr
avonat
kozói
nf
or
máci
ó
folyadék
Halmazállapot
Nem áll rendelkezésre információ
kül
sőj
el
l
emzők
Szag
sötétbarna
Szín
szag küszöbérték

Tulajdonság
pH
Olvadáspont/fagyáspont
Forráspont / forrásponttartomány
Lobbanáspont
Párolgási sebesség
t
űzveszél
yesség(
szi
l
ár
d,
gázhalmazállapot)
Gyúl
ékonyságl
i
mi
t
j
el
evegőben
Fel
sőgyul
l
adásihat
ár
:
Lower flammability limit:
gőznyomás
Gőzsűr
űség
Fajsúly
Vízoldhatóság
oldékonyság(ok)
Megoszlási hányados
Öngyul
l
adásihőmér
sékl
et
boml
ásihőmér
sékl
et
Kinematikai viszkozitás

characteristic
Nem áll rendelkezésre
információ

Megjegyzések •Módszer
Nem áll rendelkezésre információ

Értékek
< -40 °C / -40 °F
> 180 °C / 356 °F
approx. 62 °C / 144 °F

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

nem áll rendelkezésre adat
nem áll rendelkezésre adat
nem áll rendelkezésre adat
< 1000.0 hPa

@ 20⁰C
@ 50°C

nem áll rendelkezésre adat
0.850 g/cm16

Nem áll rendelkezésre információ
@ 20⁰C
@ 15°C

nem áll rendelkezésre adat

@ 20⁰C
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

> 200 °C / 392 °F
approx. 3.0 mm2/s

nem áll rendelkezésre adat
Dinamikus viszkozitás
Robbanásveszélyes tulajdonságok Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Oxidáló tulajdonságok

Nem áll rendelkezésre információ
@ 40°C
@ 40 °C

9.2. Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre információ

10. szakasz: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
10.1. Reakciókészség
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nem áll rendelkezésre adat.
10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.
10.
3.Aveszél
yesr
eakci
ókl
ehet
ősége
Normál feldolgozás mellett semmi.
10.
4.Ker
ül
endőkör
ül
mények
Hő,nyí
l
tl
ángésszi
kr
ák.
10.
5.Nem összef
ér
het
őanyagok
Összeférhetetlen oxidálószerekkel. Savak. Bázisok.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Szénmonox
i
d.Ni
t
r
ogénox
i
dok
(NOx).

11. szakasz: TOXIKOLÓGIAI ADATOK
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
A termék ismertetése
A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján.
nem áll rendelkezésre adat.
Belélegzés
nem áll rendelkezésre adat.
Szembe kerülés
nem áll rendelkezésre adat.
Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés
nem áll rendelkezésre adat.
Lenyelés

Ismeretlen akut toxicitás

akev
er
ék0%ai
smer
et
l
ent
ox
i
kushat
ástokozóösszet
ev
ő(
k)
bőlál
l
.

Bőr
kor
r
ózi
ó/
bőr
i
r
r
i
t
áci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos
szemkárosodás/szemirritáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Érzékenyítés

Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt mutagén tulajdonság

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkel
t
őhat
ás

Nem áll rendelkezésre információ.
Kémiai név
Naphthalene

Európai Unió
Carc. 2

Reprodukciós toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT-i
smét
l
ődőexpozí
ci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély

Nem áll rendelkezésre információ.
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12. szakasz: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
12.1. Toxicitás
Ár
t
al
masv
í
ziél
et
r
eÁr
t
al
masav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a,hosszant
ar
t
ókár
osodástokoz
Azel
egy0%aol
yanösszet
ev
őkbőlál
l
,mel
yeki
smer
et
l
env
eszél
ytj
el
ent
enekav
í
zikör
nyezet
r
e
A termék ismertetése
Acute (short-term) algae toxicity
EK50

Nem áll rendelkezésre információ

EK0

Nem áll rendelkezésre információ

IC50

Nem áll rendelkezésre információ

IC0

Nem áll rendelkezésre információ

ErC50

Nem áll rendelkezésre információ

EbC50

Nem áll rendelkezésre információ

Akut (rövid távú) hal toxicitás
LC50

Nem áll rendelkezésre információ

LC0

Nem áll rendelkezésre információ

EK50

Nem áll rendelkezésre információ

EK0

Nem áll rendelkezésre információ

Acute (short-term) aquatic invertebrate toxicity
EK50

Nem áll rendelkezésre információ

EK0

Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) algatoxicitás
NOEC

Nem áll rendelkezésre információ

LOEC

Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) haltoxicitás
NOEC

Nem áll rendelkezésre információ

LOEC

Nem áll rendelkezésre információ

Chronic (long-term) aquatic invertebrate toxicity
NOEC

Nem áll rendelkezésre információ

LOEC

Nem áll rendelkezésre információ

Táj
ékozt
at
ásazösszet
evőkr
ől
Kémiai név

Algák/vízi növények

Hal

Rákok
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Hydrocarbons, C11-12, Iso-Alkanes,
< 2% Aromatic
Organometallic Iron Compound
EC50: > 1000 mg/l (3h); NOEC: >
0.36 mg/l (48h)
Hydrocarbons, C10, Aromatics,
EC50: approx. 2 mg/l (72h)
<1% Napthalene
Naphthalene
0.4: 72 h Skeletonema costatum
mg/L EC50

2890: 96 h Pimephales promelas
mg/L LC50
NOEC: > 0.5 mg/l (96h)

100: 48 h Daphnia magna mg/L
EC50
NOEC: > 0.36 mg/l (48h)

LC50: approx. 3.5 mg/l (96h)

EC50: approx. 6.5 mg/l (48h)

LC50: 1.6 mg/l (96h)

EC50: 1.6 mg/l (Daphnia magna
48h)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Nem áll rendelkezésre információ.
biológiai lebomlás
biológiai lebomlás
BOD
ThCO2
DOC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Kémiai név
Organometallic Iron Compound
XXXXXX-XX-X

biológiai lebomlás
Biodegradation : 3 % (672 h OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E)

12.3. Bioakkumulációs képesség
Nem áll rendelkezésre információ.
Kémiai név
Hydrocarbons, C10, Aromatics, <1% Napthalene
Naphthalene

Megoszlási hányados
6.1
3.3

12.4. A talajban való mobilitás
Nem áll rendelkezésre információ.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ezazanyagnem mi
nősülper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)
.Ezakészí
t
ménynem t
ar
t
al
mazol
yan
anyagokat
,mel
yekper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)mi
nősül
nek.Ezazanyagnem mi
nősülsem
nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon
per
zi
st
ensnekv
agynagyonbi
oakkumul
at
í
v
nak(
v
Pv
B)mi
nősül
nek.
12.6. Egyéb káros hatások
Nem áll rendelkezésre információ

13. szakasz: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Maradványokból/felhasználatlan
t
er
mékbőlszár
mazóhul
l
adék

Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket
és szabályokat.

Szennyezett csomagolás

Aszennyezet
tcsomagokatmar
adékt
al
anulki
űr
í
t
eni
,megf
el
el
öt
i
szt
í
t
ásut
ánúj
bol
i
felhasználás lehetséges. Tisztítsa az átmeneti tárolókat vagy hordókat jóváhagyott
létesítményben. A nem tisztítható csomagolásokat hulladékként kezelni. A szennyezett
göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni.
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EGYÉB INFORMÁCIÓK

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a
terméket felhasználták.

14. szakasz: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
ADR
14.1 UN-szám
14.
2 Megf
el
el
őszál
l
í
t
ásinév
14.3 Veszélyességi osztály
14.4 Csomagolási csoport
14.5 Környezeti veszély
14.6 Különleges rendelkezések

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs

RID
14.1 UN-szám
14.
2 Megf
el
el
őszál
l
í
t
ásinév
14.3 Veszélyességi osztály
14.4 Csomagolási csoport
14.5 Környezeti veszély
14.6 Különleges rendelkezések

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs

IMDG
14.1 UN-szám
14.
2 Megf
el
el
őszál
l
í
t
ásinév
14.3 Veszélyességi osztály
14.4 Csomagolási csoport
14.
5 Tenger
iszennyező
14.6 Különleges rendelkezések
14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete
és az IBC kódex szerinti ömlesztett
szállítás
IATA
14.1 UN-szám
14.
2 Megf
el
el
őszál
l
í
t
ásinév
14.3 Veszélyességi osztály
14.4 Csomagolási csoport
14.5 Környezeti veszély
14.6 Különleges rendelkezések

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
Nem áll rendelkezésre információ

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs

15. szakasz: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
el
őí
r
ások/
j
ogszabál
yok
Or
szágosel
őí
r
ások
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben
Kémiai név
Hydrocarbons, C10, Aromatics, <1% Napthalene
64742-94-5

Francia RG-szám
RG 84

Vízveszélyességi osztály (WGK) enyhén veszélyes vizekre (WGK 1)
Tárolási osztály

10

Európai Unió
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Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
bi
zt
onságánakv
édel
mér
őlszól
ó98/
24/
EKi
r
ányel
v
et
Nemzetközi jegyzékek
At
er
mékösszesösszet
evőj
eszer
epelakövet
kezőnyi
l
vánt
ar
t
ásij
egyzékeken TSCA (Egyesült Államok):, Európa
(EINECS/ELINCS/NLP).

15.1. Kémiai biztonsági értékelés
Ennekazanyagnaknem v
égezt
ékelakémi
aibi
zt
onságiér
t
ékel
ését
.Jel
enkev
er
ékekbenel
őf
or
dul
óanyagokv
egyibi
zt
onsági
értékelése nem lett elvégezve.

16. szakasz: EGYÉB INFORMÁCIÓK
A 2. és 3. szakasz alatt idézett R-mondatok teljes szövege
R66-I
smét
el
tex
pozí
ci
óabőrki
szár
adásátv
agymegr
epedezésétokozhat
j
a
R65-Lenyel
v
eár
t
al
mas,aspi
r
áci
ó(
i
degenanyagnakal
égut
akbabeszí
v
ása)eset
ént
üdőkár
osodástokozhat
R53 - A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
R51-Mér
gezőav
í
ziszer
v
ezet
ekr
e
R67-Agőzökbel
égzéseál
mosságotv
agyszédül
éstokozhat
R40-Ar
ákkel
t
őhat
áskor
l
át
ozot
tmér
t
ékbenbi
zonyí
t
ot
t
R50-Nagyonmér
gezőav
í
ziszer
v
ezet
ekr
e
R22 - Lenyelve ártalmas
R48/
22-Száj
onker
eszt
ülhosszabbi
dőnátaszer
v
ezet
bej
ut
v
aár
t
al
mas:súl
yosegészségkár
osodástokozhat
R51/
53-Mér
gezőav
í
ziszer
v
ezet
ekr
e,av
í
zikör
nyezet
benhosszant
ar
t
ókár
osodástokozhat
R50/
53-Nagyonmér
gezőav
í
ziszer
v
ezet
ekr
e,av
í
zikör
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R52/53 - Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
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Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1

Termékazonosító
20132 Xeramic Premium DPF Cleaner Seter

1.2

Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt
felhasználásai
Releváns azonosított alkalmazások
PC 35 - Mosó- és tisztítószerek
Felhasználási területek [SU]
Foglalkozásszerű felhasználások: Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások,
kézművesek)
Folyamatkategóriák [PROC]
PROC 8a - Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben
PROC 11 - Nem ipari permetszórás
PROC 19 - Manuális tevékenységek közvetlen érintkezéssel
Környezeti kibocsátási kategóriák [ERC]
ERC 8a - Nem reaktív technológiai segédanyag elterjedt felhasználása (nem dolgozzák fel árucikkbe vagy árucikkre,
beltéri)

Nem tanácsolt alkalmazások
Ez a termék nem használható más célra, mint a kérelmeket a fent említett
1.3

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Szállító (gyártó/importőr/kizárólagos képviselő/továbbfelhasználó/kereskedő)
Petromark Automotive Chemicals BV

Utca : Rooswijkweg 316
Postai irányítószám/Város : 1951 ME Velsen Noord
Telefon : +31 (0)251-211397
Tájékoztatási kontaktszemély : Safety Department info@petromark.eu
Honlap : www.petromark.eu
1.4

Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199
2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1

Az anyag vagy keverék besorolása
Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint
Skin Irrit. 2 ; H315 - Bőrkorrózió/bőrirritáció : Kategória 2 ; Bőrirritáló hatású.
Eye Dam. 1 ; H318 - Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Kategória 1 ; Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2

Címkézési elemek
Jelölés a 1272/2008/EK [CLP] számú rendelet szerint
Veszélyt jelző piktogrammok

Maró anyagok (GHS05)
Figyelmeztetés
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Veszély
A címkén feltüntetendő veszélyes összetevő(k)
2-AMINOETANOL ; CAS-szám : 141-43-5

Figyelmeztető mondatok
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.
H315
Bőrirritáló hatású.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P264
A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P280
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P310
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/....
P321
Szakellátás (lásd ... a címkén).
P305+P351+P338
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P302+P352
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/....
P362+P364
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
Általános megjegyzések
A termék besorolása és megjelölése az EK irányelvei vagy a vonatkozó nemzeti törvények alapján történt.
2.3

Egyéb veszélyek

2.4

Kiegészítő utasítások

Ismételt vagy folytatódó expozíció a termék zsírtalanító hatása miatt bőrirritációt és bőrgyulladást okozhat.
Ez az anyag nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.2

Keverékek
Veszélyes alkotóelemek
2-AMINOETANOL ; REACH regisztrációs szám : 01-2119486455-28 ; EK sz. : 205-483-3; CAS-szám : 141-43-5
Súlyarány :
Osztályozás 1272/2008 [CLP] :

≥3-<5%
Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H312
Acute Tox. 4 ; H332 STOT SE 3 ; H335 Aquatic Chronic 3 ; H412

(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; REACH regisztrációs szám : 01-2119450011-60 ; EK sz. : 252-104-2; CAS-szám :
34590-94-8
Súlyarány :
≥ 2,5 - < 10 %
Osztályozás 1272/2008 [CLP] :
Anyag a munkahelyi expozícióra vonatkozó közösségi határértékkel (EU).

Kiegészítő utasítások
A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános információk
Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni.

Belélegzés után
Nem szükségesek különleges intézkedések.

Bőrrel érintkezve
A szennyezett, átitatott ruházatot váltani kell. A beszennyeződött ruhadarabokat a következő használat előtt ki kell
mosni.

Szembejutás esetén
Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni. Irritáció esetén szemorvos segítségét kell kérni.

Lenyelés után
Feltételenül orvost kell hívni! TILOS hánytatni. Nagyobb pormennyiség lenyelése ill. inhalálása esetén azonnal itatni:
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Víz
4.2

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

4.3

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A következő tünetek léphetnek föl: Ezideig tünetek nem ismertek.
Semmiféle

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések
5.1

Oltóanyag
A megfelelő oltóanyag
Vízköd Hab Poroltó Szén-dioxid (CO2)

Az alkalmatlan oltóanyag
Teljes vízsugár
5.2

Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
Veszélyes égéstermékek

5.3

Tűzoltóknak szóló javaslat

5.4

Kiegészítő utasítások

szén-monoxid Szén-dioxid (CO2)
Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni. Védőruházat.
A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén
6.1

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Vészhelyzeti tervek
Gázszivárgás esetén vagy vízbe, talajba vagy csatornába kerüléskor az illetékes hatóságokat értesíteni.

6.2

Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedje a talajba/földbe kerülni. Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Biztosítani kell a szivárgások felfogását (pl.
kármentő medencék vagy kármentő felületek).

6.3

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Visszatartásra
Gyűjtse alkalmas, zárt tartályokban és küldje ártalmatlanításra. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek
megfelelően kell kezelni.

Tisztításra
A felszedésre alkalmas anyag: Homok Szívóanyag, organikus
6.4

Hivatkozás más szakaszokra
Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

7.2

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Semmiféle
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Műszaki intézkedések és raktározási feltételek
Csak az eredeti tartályban tartandó. Alkalmas anyag tartálynak/berendezésnek: Rozsdamentes acél Polietilén

Utalások az együtt-tárolásra
Raktározási osztály : 12
Raktározási osztály (TRGS 510) : 12
7.3

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Semmiféle

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem
8.1

Ellenőrzési paraméterek
Munkahelyi határértékek
2-AMINOETANOL ; CAS-szám : 141-43-5
Hatérérték-típus (származási ország)
TRGS 900 ( D )
:
Határérték :
0,2 ppm / 0,5 mg/m3
Csúcskorlátozás :
1(I)
Általános megjegyzések :
H, Sh, Y
Változat :
07-06-2018
Hatérérték-típus (származási ország)
STEL ( EC )
:
Határérték :
3 ppm / 7,6 mg/m3
Általános megjegyzések :
H
Változat :
31-01-2018
Hatérérték-típus (származási ország)
TWA ( EC )
:
Határérték :
1 ppm / 2,5 mg/m3
Általános megjegyzések :
H
Változat :
31-01-2018
(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-szám : 34590-94-8
Hatérérték-típus (származási ország)
TRGS 900 ( D )
:
Határérték :
50 ppm / 310 mg/m3
Csúcskorlátozás :
1(I)
Változat :
01-03-2011
Hatérérték-típus (származási ország)
TWA ( EC )
:
Határérték :
50 ppm / 308 mg/m3
Általános megjegyzések :
H
Változat :
08-06-2000

8.2

Az expozíció elleni védekezés
Egyéni védelem
Bőrvédő
Kézvédő Megfelelő kesztyűtípus EN ISO 374 Butilkaucsuk NBR (Nitrilkaucsuk) Szükséges tulajdonságok sűrű állagú.
Áthatolási idő (maximális viselési időtartam) Áthatolási idő (maximális hordási idő) A kesztyű anyagának vastagsága
Nitril: 0,12 mm Butyl: 0,50 mm

Általános védő- és higiéniai intézkedések
A szennyezett ruházatot azonnal váltani kell. A beszennyeződött ruhadarabokat a következő használat előtt ki kell
mosni.

A környezeti expozíció elleni védekezés
Lásd 7. szakasz. Ezen túlmenő intézkedésekre nincs szükség.
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Szín : Zöld
Szag : jellemző
Biztonságra releváns adatok
Halmazállapot :

Folyékony
Nem állnak
rendelkezésre adatok

Olvadáspont/olvadástartomány :
Kezdeti forráspont és
( 1013 hPa )
forrásponttartomány :
Bomlási hőmérséklet: :
Fagyáspont :
Lobbanáspont :
Auto-ignition temperature :
Alsó robbanási határ :
Felső robbanáshatár :
Vapour Pressure :
( 20 °C )
Evaporation rate (n-butylacetate =
1) :
Sűrűség :
( 20 °C )
Vízoldhatóság :
( 20 °C )
pH-érték :
Partition coefficient (noctanol/water) :
Viszkozitás :
( 20 °C )
Vapour density (air = 1) :
( 101 kPa )
Valt onder Detergentia
Verordening (EG) Nr. 648/2004
J/N
amphoteric surfactants

9.2

>

100

°C

nem alkalmazható
No data available
nem alkalmazható
Nem alkalmazható
nem alkalmazható
nem alkalmazható
No data available
No data available
kb.

1
100
11

<

3

<

10
No data available

g/cm3
Súly %

mPa.s

yes
%

Egyéb információk
Semmiféle

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1

Reakciókészség
Nem alkalmazható

10.2

Kémiai stabilitás

10.3

A veszélyes reakciók lehetősége

10.4

Kerülendő körülmények

10.5

Nem összeférhető anyagok

10.6

Veszélyes bomlástermékek

Normál körülmények között stabil használat
Nem állnak rendelkezésre információk.
Nem állnak rendelkezésre információk.
erős oxidálószerek
Nem állnak rendelkezésre információk.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut hatások
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Akut orális toxicitás
Paraméter :
Expozíciós út :
Faj :
Hatásos dózis :
Paraméter :
Expozíciós út :
Faj :
Hatásos dózis :

LD50 ( 2-AMINOETANOL ; CAS-szám : 141-43-5 )
Orális
Patkány
2100 mg/kg
LD50 ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-szám : 34590-94-8 )
Orális
Patkány
5135 mg/kg

Akut dermális toxicitás
Paraméter :
Expozíciós út :
Faj :
Hatásos dózis :
Paraméter :
Expozíciós út :
Faj :
Hatásos dózis :

LD50 ( 2-AMINOETANOL ; CAS-szám : 141-43-5 )
Dermális
Nyúl
1000 mg/kg
LD50 ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-szám : 34590-94-8 )
Dermális
Nyúl
9500 mg/kg

Izgató- és maró hatás
Elsődleges bőrizgató hatás
Nem izgató.
A szem irritációja
Nem izgató.
Légutak irritációja
Nem állnak rendelkezésre adatok

CMR-hatások (rákkeltő, örökítő anyagot megváltoztató és szaporodást
veszélyeztető hatás)
Rákkeltő hatás
Ez az anyag nem felel meg a CLP szerinti 1A vagy 1B CMR-kategóriák kritériumainak.
Csírasejt-mutagenitás
Emberben nincsenek utalások csírasejt mutagenitásra.
Reprodukciós toxicitás
Ez az anyag nem felel meg a CLP szerinti 1A vagy 1B CMR-kategóriák kritériumainak.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Nem alkalmazható

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok
12.1

Toxicitás
a vizsgált koncentrációig a vizi szervezetekre ártalmatlan

12.2

Perzisztencia és lebonthatóság

12.3

Bioakkumulációs képesség

12.4

A talajban való mobilitás

12.5

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

12.6

Egyéb káros hatások

Biológiailag lebontható.
Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs.
Nem állnak rendelkezésre információk.
Ez az anyag nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek.
Semmiféle
12.7

Kiegészítő ökotoxikológiai információk
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Semmiféle

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1

Hulladékkezelési módszerek
Engedéllyel rendelkező szemétgyűjtú vállalatnak kell átadni. A szennyezett csomagokat maradéktalanul kiűríteni,
megfelelő tisztítás után újboli felhasználás lehetséges. A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1

UN-szám

14.2

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

14.3

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.
A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.
A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.
14.4

Csomagolási csoport
A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.5

Környezeti veszélyek

14.6

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

14.7

A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.
Semmiféle
Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok
Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
EU-előírások
Egyéb EU-előírások
Az összetétel jelölése a 648/2004/EK rendelet szerint
amphoteric surfactants

<5

%

Nemzeti előírások
Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
Súlyarány (Szám 5.2.5. I) : < 5 %
Vízveszélyességi osztály (WGK)
Besorolás VwVwS szerint - Osztály : 1 (Vízre kevéssé veszélyes)
15.2

Kémiai biztonsági értékelés
Az ebben a készítményben lévő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
16.1

Módosításra való utalások

16.2

Rövidítések és betűszavak

02. Címkézési elemek · 03. Veszélyes alkotóelemek
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ASTM = American Society of Testing and Materials (US)
CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)

Oldal : 7 / 8
( HU / D )

Biztonsági adatlap
1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)
Kereskedelmi név :
Frissítés dátuma :
Nyomtatás dátuma :

20132 Xeramic Premium DPF Cleaner Set
06-07-2016
21-03-2019

Változat (Felülvizsgálat) :

4.0.0 (3.1.0)

DNEL = Derived No-Effect Level
DT50 = Time for 50% loss; half-life
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)
EC50 = Median effective concentration
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substan
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)
EWC = European Waste Catalogue
IATA = International Air Transport Association
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
IMO = International Maritime Organization
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit
LOAEL = Lowest observed adverse effect level
MRL = Maximum Residue Limit
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No observed effect concentration
NOEL = No Observable Effect Level
OEL = Occupational Exposure Limits
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic
PNEC = Previsible Non Effect Concentration
STEL = Short-Term Exposure Limit
TWA = Time-Weighted Average
vPvB = Very Persistent and Very Bioacccumulative
16.3

Fontos irodalmi adatok és adatforrások
Semmiféle

Elegyek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008 számú EK16.4
rendelet [CLP] szerint
Nem állnak rendelkezésre információk.
16.5

A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)
H302
H312
H314
H318
H332
H335
H412

Lenyelve ártalmas.
Bőrrel érintkezve ártalmas.
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Súlyos szemkárosodást okoz.
Belélegezve ártalmas.
Légúti irritációt okozhat.
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

16.6

Betanítási útmutatások

16.7

Kiegészítő tájékoztatás
cikksz.: 864

Semmiféle

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az
információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és
ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy
feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott anyagra.

Oldal : 8 / 8
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oldalszám: 1/11
1/11

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 13.02.2019
13.02.2019

Változata: 5

Felülvizsgálat 13.02.2019
13.02.2019

Vállalat/Vállalkozás azonosítása
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás
·- 1.1 Termékazonosító
PM Xeramic®
Xeramicíi) Gasket
Gasket &
Sz Carbon
Carbon Remover
Remover
·- Kereskedelmi megnevezés: PM

·'
·'
·'
·-

20154
Cikkszám: 20154
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Anyag/készítmény használata

·' 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
·' Gyártó/szállító:
Petromark
Petromark Automotive
Automotive Chemicals
Chemicals
·' Rooswijkweg
Rooswijkweg 316,
316, 1951
1951 ME
ME Velsen-Noord,
Velsen—Noord, The
The Netherlands
Netherlands
·' www.petromark.eu
www.petromark.eu -— info@petromark.eu
infoC'Dpetromarkeu Tel.
Tel. +31
-l-31 (0)251
(O)251 211397
211397
·
infoC'Dpetromarkeu
·' Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám:

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

(%

·' 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
·' Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02
GHSOZ láng

Aerosol 11

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

GHS08
GHSO8 egészségi veszély
Carc.
H351
H351
Care. 2
Repr. 2
H361d
STOT SE 11 H370
H37O

Feltehetően rákot okoz.
Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
Károsítja a szerveket.

GHSO7
Ö GHS07
Skin Irrit.
Bőrirritáló hatású.
lrrit. 2 H315
Eye Irrit.
Súlyos szemirritációt okoz.
lrrit. 2 H319
STOT SE 3 H335-H336 Légúti irritációt okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat.

·' 2.2 Címkézési elemek
·' Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
·' Veszélyt jelző piktogramok

GHS02
GHSOZ

GHS07
GHSO7

%
GHS08
GHSO8

·' Figyelmeztetés Veszély
(folytatás a 2. oldalon)
HU
HU—
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oldalszám: 2/11

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 13.02.2019

Változata: 5

Felülvizsgálat 13.02.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Gasket & Carbon Remover
(folytatás az 1. oldalról)

· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Diklór-metán
Toluol
Metanol
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315
Bőrirritáló hatású.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H351
Feltehetően rákot okoz.
H361d
Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H370
Károsítja a szerveket.
H335-H336 Légúti irritációt okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 75-09-2
Diklór-metán
Reg.nr.: 01-2119480404-41 Carc. 2, H351; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
H335-H336
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 67-56-1
Metanol
Reg.nr.: 01-2119433307-44 Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute
Tox. 3, H331; STOT SE 1, H370
CAS: 108-88-3
Toluol
Reg.nr.: 01-2119471310-51 Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox.
1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

50-<75%

2,5-<10%
≥3-<10%
≥3-<10%

1-<2,5%

(folytatás a 3. oldalon)
HU
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Biztonsági adatlap
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A nyomtatás kelte 13.02.2019

Változata: 5

Felülvizsgálat 13.02.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Gasket & Carbon Remover
(folytatás a 2. oldalról)

· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
aromás szénhidrogének, alifás szénhidrogének, nem ionos felületaktív anyagok

<5%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk:
A mérgezési tünetek csak több óra elteltével lépnek fel, ezért orvosi felügyelet szükséges a baleset
bekövetkeztétől számított 8 órán keresztül.
· Belélegzés után:
Gondoskodjunk friss levegőről, melegről és adott esetben mesterséges lélegeztetésről. Tartós panaszok esetén
konzultáljunk orvossal.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után:
Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
Azonnal keressük fel az orvost.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
(folytatás a 4. oldalon)
HU
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Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
75-09-2 Diklór-metán
TLV CK-érték: 10 mg/m3
AK-érték: 10 mg/m3
i, b
67-56-1 Metanol
TLV AK-érték: 260 mg/m3
b, i
108-88-3 Toluol
TLV CK-érték: 360 mg/m3
AK-érték: 190 mg/m3
b, i
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
· DNEL(-ek)
75-09-2 Diklór-metán
Szájon át
DNEL Acute-systemic
0,06 mg/kg bw/day (Consumer)
DNEL Long term-systemic 0,06 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-local
2.395 mg/kg bw/day (Consumer)
4.750 mg/kg bw/day (Worker)
DNEL Long term-local
88,3 mg/cm2 (Consumer)
(folytatás az 5. oldalon)
HU
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Belégzésnél DNEL Acute-systemic
DNEL Acute-local

353 mg/m3 (Consumer)
353 mg/m3 (Consumer)
706 mg/m3 (Worker)
353 mg/m3 (Worker)

DNEL Long term-local
67-56-1 Metanol
Szájon át
DNEL Acute-systemic
8 mg/kg bw/day (Consumer)
DNEL Long term-systemic 8 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Acute-systemic
8 mg/kg bw/day (Consumer)
40 mg/kg bw/day (Worker)
DNEL Long term-systemic 8 mg/kg bw/day (Consumer)
40 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Acute-systemic
50 mg/m3 (Consumer)
260 mg/m3 (Worker)
DNEL Acute-local
50 mg/m3 (Consumer)
260 mg/m3 (Worker)
DNEL Long term-systemic 50 mg/m3 (Consumer)
260 mg/m3 (Worker)
DNEL Long term-local
50 mg/m3 (Consumer)
260 mg/m3 (Worker)
108-88-3 Toluol
Szájon át
DNEL Long term-systemic 8,13 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 226 mg/kg bw/day (Consumer)
384 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Acute-systemic
226 mg/m3 (Consumer)
384 mg/m3 (Worker)
DNEL Acute-local
226 mg/m3 (Consumer)
384 mg/m3 (Worker)
DNEL Long term-systemic 56,5 mg/m3 (Consumer)
192 mg/m3 (Worker)
DNEL Long term-local
192 mg/m3 (Worker)
· PNEC (-ek)
75-09-2 Diklór-metán
PNEC Freshwater
PNEC Marine water
PNEC Freshwater sediment
PNEC Intermittent release
PNEC Soil
PNEC Sewage Treatment Plant
67-56-1 Metanol
PNEC Freshwater
PNEC Marine water
PNEC Intermittent release
PNEC Soil
PNEC Sewage Treatment Plant
PNEC Marine water sediment

0,54 mg/l (Undefind)
0,194 mg/l (Undefind)
0,972 mg/l(dry weight) (Undefind)
26 (Undefind)
0,583 (Undefind)
26 mg/l (Undefind)
154 mg/l (Undefind)
15,4 mg/l (Undefind)
1.540 (Undefind)
23,5 (Undefind)
100 mg/l (Undefind)
570,4 mg/l(dry weight) (Undefind)
(folytatás a 6. oldalon)
HU
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· Biológiai expozíciós mutatók megengedhető határértékei
108-88-3 Toluol
BEM 1 mg/g kreatinin
Vizsgálati anyag: vizeletben
Mintavétel ideje: műszak után
Biológiai expozíciós (hatás) mutató: o-krezol
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
· Légzésvédelem:
A/P2 szűrő
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
(folytatás a 7. oldalon)
HU
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Szín:
· Szag:
· Szagküszöbérték:

fehéres
jellegzetes
Nincs meghatározva.

· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

455 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

1,2 Vol %
44 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

3.200 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

1,03 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
Víz:

97,4 %
0,0 %

Szilárdanyag tartalom:
· 9.2 Egyéb információk

1,6 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.
HU

(folytatás a 8. oldalon)
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11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
67-56-1 Metanol
Szájon át
LD50
13.000 mg/kg (rat)
108-88-3 Toluol
Szájon át
LD50
5.000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
12.124 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4 h 5.320 mg/l (mus)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció
Bőrirritáló hatású.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemirritációt okoz.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás
Feltehetően rákot okoz.
· Reprodukciós toxicitás
Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Károsítja a szerveket.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
75-09-2 Diklór-metán
LC50/96h
177-510 mg/l (Fish)
108-88-3 Toluol
NOEC (7 day) 0,74 mg/l (Dm)
EC50/24h
84 mg/l (Activated Sludge)
EC50 (72h)
10 mg/l (algae)
LC50/96h
5,5 mg/l (Fish)
EC50/48h
3,78 mg/l (Dm)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
(folytatás a 9. oldalon)
HU
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· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1 + 6.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
(folytatás a 10. oldalon)
HU
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Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

·

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1 (6.1)

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát
H3 CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) – EGYSZERI EXPOZÍCIÓ
P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 50 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 200 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3, 48, 59, 69
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
I
NK

75-<100
10-<25

· VOC-CH 97,35 %
· VOC-EU 1.003,7 g/l
· Danish MAL Code 5-6
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H301 Lenyelve mérgező.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H311 Bőrrel érintkezve mérgező.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Belélegezve mérgező.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
(folytatás a 11. oldalon)
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H351 Feltehetően rákot okoz.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H370 Károsítja a szerveket.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

(folytatás a 10. oldalról)

· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória
Acute Tox. 3: Akut toxicitás – 3. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
Carc. 2: Rákkeltő hatás – 2. kategória
Repr. 2: Reprodukciós toxicitás – 2. kategória
STOT SE 1: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 1. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
STOT RE 2: Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) – 2. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Copper Paste 20155
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Kenőszerek / kenőanyagok
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület:
Product safety department.
info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS09 környezet
Aquatic Acute 1 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Aquatic Chronic 2 H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

GHS07
Eye Irrit. 2

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Aerosol 3

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS07 GHS09
· Figyelmeztetés Figyelem
· Figyelmeztető mondatok
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P103
Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
(folytatás a 2. oldalon)
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P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
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.
P410+P412
Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
· 2.3 Egyéb veszélyek nem alkalmazható
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
*

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 7440-50-8
Kupfer
EINECS: 231-159-6
Acute Tox. 3, H331;
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119480154-42-xxx Chronic 1, H410;
CAS: 29118-24-9
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
ELINCS: 471-480-0
Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-0000019758-54-xxxx
· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

10-20%

1-2,5%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk:
Az elsősegélynyújtó önvédelme.
A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.
· Belélegzés után:
Gondoskodjunk bőéges friss levegőről és a biztonság okából keressük fel az orvost.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· Bőrrel való érintkezés után:
Távolítsuk el a szennyezett ruházatot azonnal. Mossa le a bőrt bő szappanos vízzel.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi
tanácsot.
· Lenyelés után: Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
CO2, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Robbanásveszélyt melegítéssel.
Hevítéskor vagy tűzeset során mérgező gázok keletkezhetnek.
Tűzeset során felszabadulhat:
Szénmonoxid (CO)
(folytatás a 3. oldalon)
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· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
· További adatok
A szennyezett oltóvizet külön gyűjtsük és ne engedjük bele a csatornába:
Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el.
A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Hordjunk személyes védőruházatot.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
A folyékony alkotórészeket folyadék megkötő anyaggal itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Hő és közvetlen napsugárzás ellen védjük.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Csak eredeti hordóban tároljuk.
A termék nem tárolandó folyosón és lépcsőházban.
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Ne tároljuk együtt oxidáló és savas anyagokkal.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Hűvös helyen tároljuk; a hevítés nyomásnövekedéshez és repedés veszélyhez vezet.
Ne tároljuk együtt oxidáló és selft öngyulladó anyag.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
7440-50-8 Kupfer
TLV (HU) CK-érték: 4* 0,4** mg/m3
AK-érték: 1* 0,1** mg/m3
*réz és vegyületei;**füst
(folytatás a 4. oldalon)
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· DNEL(-ek)
29118-24-9 trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Belégzésnél munkás, hosszú, szisztémás 3.902 mg/m3 (mouse)
fogyasztó, hosszú, szisztémás 830 mg/m3 (mouse)
· PNEC (-ek)
29118-24-9 trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Szájon át friss víz 0,1 mg/l (daphnia)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges
Rövid ideig alkalmazott szűrőkészülék.
P2 szűrő
· Kézvédelem:
Bőrvédő szerek használatával megelőző bőrvédelem alkalmazása javasolt.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyűanyagot javasolni.
· Kesztyűanyag
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem: Védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
rézszínú
Szín:
gyenge, jellemző
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: nem meghatározható
· Lobbanáspont:

>220 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.
(folytatás az 5. oldalon)
HU
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· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Gőznyomás:

Nem alkalmazható

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

1,15 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:
Szerves oldószerek:
VOC (EC)
· 9.2 Egyéb információk

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
0,0 %
0,0 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A bomlási hőmérsékleten túl történő hevítés hatására mérgező gőzök szabadulhatnak fel.
Hasadásveszély.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Nem ismeretesek az előírásoknak megfelelően.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
7440-50-8 Kupfer
Belégzésnél LC50/4 h 0,733 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· A bőrön: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· A szemben:
Súlyos szemirritációt okoz.
· Érzékenyítés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
HU
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
3 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket erősen veszélyezteti.
A legcsekélyebb mennyiségek talajbakerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

*

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:
A hatósági előírások figyelembe vétele mellett különleges kezelés céljából elszállítandó.
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
12 01 12* kimerült viasz és zsír
15 01 04 fém csomagolási hulladék
16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
HP 14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus)
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
1950 AEROSZOLOK, KÖRNYEZETRE VESZÉLYES
· ADR
AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
· IMDG
AEROSOLS, non-flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5A Gázok
2.2

· IMDG

· Class

2.2
(folytatás a 7. oldalon)
HU
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· Label

2.2

· IATA

· Class
· Label

2.2
2.2

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:
· Különleges jelölésére (ADR):

Jelkép (hal és fa)
Jelkép (hal és fa)

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Korlátozott menynyiség (LQ)
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Szállítási kategória
· Alagútkorlátozási kód:

· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

*

1L
Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
3
E
(Veszélyes áruk "LQ", több mint 8 tonna bruttó tömege
LQ alá alagút korlátozás kód "E")
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.2, KÖRNYEZETRE
VESZÉLYES

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
(folytatás a 8. oldalon)
HU
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· Seveso-kategóriát E1 A vízi környezetre veszélyes
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 100 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 200 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3

(folytatás a 7. oldalról)

· Országos előírások:
· Levegővel kapcsolatos műszaki utasítás:
Osztály Százalékos részarány
III

10-20

· Vízveszélyeztetési osztály: WGK 3 (Saját besorolás) : a vizeket erősen veszélyezteti.
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H302 Lenyelve ártalmas.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Belélegezve mérgező.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
munkás, rövidtávú, szisztémás: munkás, rövid távon, szisztémás hatások
munkás, hosszú, szisztémás: munkás, hosszú lejáratú, szisztémás hatások
fogyasztó, rövidtávú, szisztémás: fogyasztó, rövid távon, szisztémás hatások
munkás, hosszú, helyi: munkás, hosszú lejáratú, helyi hatások
fogyasztó, hosszú, helyi: fogyasztó, hosszú lejáratú, helyi hatások
fogyasztó, hosszú, szisztémás: fogyasztó, hosszú lejáratú, szisztémás hatások
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 3: Aeroszolok – 3. kategória
Press. Gas C: Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Acute Tox. 3: Akut toxicitás – 3. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 1: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Ceramic Paste 20156
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Kenőszerek / kenőanyagok
·
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó/szállító:
· Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
· Információt nyújtó terület:
· Product safety department. info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199
*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
Aerosol 3 H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok Érvénytelen
· Figyelmeztetés Figyelem
· Figyelmeztető mondatok
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P103
Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
· Pótlólagos adatok:
Kérésre biztonsági adatlap kapható.
A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó.
Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

*

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Keverék: az alábbi anyagokból áll.
(folytatás a 2. oldalon)
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· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 29118-24-9
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-0000019758-54-xxxx
· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

1-2,5%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk:
Az elsősegélynyújtó önvédelme.
Az érintett személyeket vigyük friss levegőre.
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi
tanácsot.
· Lenyelés után: Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
*

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Hab
CO2, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Nitrogénoxidok (NOx)
Tűzeset során felszabadulhat:
Szénmonoxid (CO)
Robbanásveszélyt melegítéssel.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
· További adatok
A szennyezett oltóvizet külön gyűjtsük és ne engedjük bele a csatornába:
Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el.
A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Hordjunk személyes védőruházatot.
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Mechanikusan vegyük fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
(folytatás a 3. oldalon)
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A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.
*

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Hő és közvetlen napsugárzás ellen védjük.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Csak eredeti hordóban tároljuk.
Hűvös helyen tároljuk.
A termék nem tárolandó folyosón és lépcsőházban.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Ne tároljuk együtt oxidáló és savas anyagokkal.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Hűvös helyen tároljuk; a hevítés nyomásnövekedéshez és repedés veszélyhez vezet.
Ne tároljuk együtt oxidáló és selft öngyulladó anyag.

*

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig alkalmazott szűrőkészülék.
P2 szűrő
· Kézvédelem:
Bőrvédő szerek használatával megelőző bőrvédelem alkalmazása javasolt.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyűanyagot javasolni.
· Kesztyűanyag
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem: Védőszemüveg.
(folytatás a 4. oldalon)
HU

45.2.36

oldalszám: 4/7

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 12.10.2017

Verziószám 2

Felülvizsgálat 12.10.2017

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Ceramic Paste
(folytatás a 3. oldalról)

· Testvédelem: Védőruházat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
fehéres
Szín:
gyenge, jellemző
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: nem meghatározható
· Lobbanáspont:

275 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:
Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Gőznyomás:

Nem alkalmazható

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

1,26 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
kinematikai:
VOC (EC)
· 9.2 Egyéb információk

Nincs meghatározva.
0,0 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Ne hevítsük túl a hő hatására létrejövő bomlás elkerülése céljából.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Hasadásveszély.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek:
Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.
Nem ismeretesek az előírásoknak megfelelően.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(folytatás az 5. oldalon)
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· Primer ingerhatás:
· A bőrön: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· A szemben: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Érzékenyítés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
*

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk: Általában nem veszélyezteti a vizeket.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

*

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:
A hatósági előírások figyelembe vétele mellett különleges kezelés céljából elszállítandó.
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
13 00 00 OLAJHULLADÉK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKA (KIVÉVE
ÉTOLAJOK, VALAMINT 05, 12 ÉS 19)
13 02 00 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék
13 02 05* ásványolaj-alapú, klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
16 00 00 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
16 05 00 nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek
16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
15 00 00 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ
ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS
VÉDŐRUHÁZAT
15 01 00 csomagolási hulladék (beleértve a szelektíven gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 04 fém csomagolási hulladék
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
HU
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
1950 AEROSZOLOK
· ADR
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, non-flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5A Gázok
2.2

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.2
2.2

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Korlátozott menynyiség (LQ)
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Szállítási kategória
· Alagútkorlátozási kód:

1L
Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
3
E
(Veszélyes áruk "LQ", több mint 8 tonna bruttó tömege
LQ alá alagút korlátozás kód "E")
(folytatás a 7. oldalon)
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· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

*

1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.2

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
· Vízveszélyeztetési osztály: Általában a vizeket nem veszélyezteti.
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
munkás, rövidtávú, szisztémás: munkás, rövid távon, szisztémás hatások
munkás, hosszú, szisztémás: munkás, hosszú lejáratú, szisztémás hatások
fogyasztó, rövidtávú, szisztémás: fogyasztó, rövid távon, szisztémás hatások
munkás, hosszú, helyi: munkás, hosszú lejáratú, helyi hatások
fogyasztó, hosszú, helyi: fogyasztó, hosszú lejáratú, helyi hatások
fogyasztó, hosszú, szisztémás: fogyasztó, hosszú lejáratú, szisztémás hatások
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 3: Aeroszolok – 3. kategória
Press. Gas C: Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Alu Paste 20157
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Kenőszerek / kenőanyagok
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület:
· Product safety department. info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS09 környezet
Aquatic Chronic 2 H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Aerosol 3

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS09
· Figyelmeztetés Figyelem
· Figyelmeztető mondatok
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P103
Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P391
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· 2.3 Egyéb veszélyek nem alkalmazható
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
(folytatás a 2. oldalon)
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*

(folytatás az 1. oldalról)

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Keverék: az alábbi anyagokból áll.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 1314-13-2
Zinkoxid
EINECS: 215-222-5
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Indexszám: 030-013-00-7
Reg.nr.: 01-2119463881-32-xxxx
CAS: 29118-24-9
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
ELINCS: 471-480-0
Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-0000019758-54-xxxx
· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

25-50%

1-2,5%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk:
Az elsősegélynyújtó önvédelme.
Az érintett személyeket vigyük friss levegőre.
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi
tanácsot.
· Lenyelés után: Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Köhögés
irritáló hatása
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
*

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
CO2, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
Hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Nitrogénoxidok (NOx)
Tűzeset során felszabadulhat:
Szénmonoxid (CO)
Robbanásveszélyt melegítéssel.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
· További adatok
A szennyezett oltóvizet külön gyűjtsük és ne engedjük bele a csatornába:
A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.
HU

(folytatás a 3. oldalon)
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Hordjunk személyes védőruházatot.
Kerüljük a porképződést.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A felvett anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Hő és közvetlen napsugárzás ellen védjük.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Csak eredeti hordóban tároljuk.
Hűvös helyen tároljuk.
A termék nem tárolandó folyosón és lépcsőházban.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Ne tároljuk együtt oxidáló és savas anyagokkal.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Hűvös helyen tároljuk; a hevítés nyomásnövekedéshez és repedés veszélyhez vezet.
Ne tároljuk együtt oxidáló és selft öngyulladó anyag.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
· DNEL(-ek)
1314-13-2 Zinkoxid
Szájon át
fogyasztó, hosszú, szisztémás 0,83 mg/kg/d (mouse)
Börön át
munkás, hosszú, szisztémás 83 mg/kg/d (rat)
fogyasztó, hosszú, szisztémás 83 mg/kg/d (rat)
Belégzésnél munkás, hosszú, szisztémás 5 mg/m3 (mouse)
fogyasztó, hosszú, helyi
2,5 mg/m3 (mouse)
(folytatás a 4. oldalon)
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· PNEC (-ek)
1314-13-2 Zinkoxid
Szájon át friss víz
0,021 mg/l (daphnia)
édesvízi üledék
117,8 mg/(kg dw) (daphnia)
szennyvíztisztító üzem 0,1 mg/l (daphnia)
talaj
35,6 mg/(kg dw) (daphnia)
Tengervíz üledék
56,5 mg/(kg bw) (daphnia)
tengervíz
0,006 mg/l (daphnia)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig alkalmazott szűrőkészülék.
P2 szűrő
· Kézvédelem:
Bőrvédő szerek használatával megelőző bőrvédelem alkalmazása javasolt.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyűanyagot javasolni.
· Kesztyűanyag
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
Nitrilkaucsuk
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem: Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos.
· Testvédelem: Védőruházat.
*

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
szürke
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: nem meghatározható
· Lobbanáspont:

Nincs meghatározva

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Bomlási hõmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.
(folytatás az 5. oldalon)
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· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Gőznyomás:

Nem alkalmazható

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

1,09 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

>6

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:
Szerves oldószerek:
· 9.2 Egyéb információk

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
0,0 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Ne hevítsük túl a hő hatására létrejövő bomlás elkerülése céljából.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Hasadásveszély.
· 10.4 Kerülendő körülmények Fűtés, nyílt láng, gyúlékony anyagok.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: oxidáns
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Nem ismeretesek az előírásoknak megfelelően.
*

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
1314-13-2 Zinkoxid
Szájon át LD50 7.950 mg/kg (mouse)
· Primer ingerhatás:
· A bőrön: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· A szemben: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Érzékenyítés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
HU
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*

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség Élő szervezetekben feldúsulhat.
· 12.4 A talajban való mobilitás Könnyen felszívódik a talajban.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra fokozottan mérgező hatású.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
vízi élőlényekre erősen mérgező
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások Mérgező a vízi szervezetekre. Mérgező a talajban élő szervezetek.

*

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:
A hatósági előírások figyelembe vétele mellett különleges kezelés céljából elszállítandó.
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
12 00 00 F É M E K É S M Ű A N Y A G O K AL A K Í T ÁS ÁB Ó L, F I Z I K A I É S M E C H AN I K A I
FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
12 01 00 fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
12 01 12* kimerült viasz és zsír
16 00 00 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
16 05 00 nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek
16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
15 00 00 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ
ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS
VÉDŐRUHÁZAT
15 01 00 csomagolási hulladék (beleértve a szelektíven gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 04 fém csomagolási hulladék
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

*

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
1950 AEROSZOLOK, KÖRNYEZETRE VESZÉLYES
· ADR
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, non-flammable
· IATA
(folytatás a 7. oldalon)
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· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5A Gázok
2.2

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.2
2.2

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Különleges jelölésére (ADR):
· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok:
Zinkoxid
Jelkép (hal és fa)
Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Korlátozott menynyiség (LQ)
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Szállítási kategória
· Alagútkorlátozási kód:

· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

1L
Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
3
E
(Veszélyes áruk "LQ", több mint 8 tonna bruttó tömege
LQ alá alagút korlátozás kód "E")
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
(folytatás a 8. oldalon)
HU
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· UN "Model Regulation":

*

UN 1950 AEROSZOLOK, 2.2, KÖRNYEZETRE
VESZÉLYES

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát E2 A vízi környezetre veszélyes
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 200 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
· Vízveszélyeztetési osztály: WGK 2 (Saját besorolás) : a vizeket veszélyezteti
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
munkás, rövidtávú, szisztémás: munkás, rövid távon, szisztémás hatások
munkás, hosszú, szisztémás: munkás, hosszú lejáratú, szisztémás hatások
fogyasztó, rövidtávú, szisztémás: fogyasztó, rövid távon, szisztémás hatások
munkás, hosszú, helyi: munkás, hosszú lejáratú, helyi hatások
fogyasztó, hosszú, helyi: fogyasztó, hosszú lejáratú, helyi hatások
fogyasztó, hosszú, szisztémás: fogyasztó, hosszú lejáratú, szisztémás hatások
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 3: Aeroszolok – 3. kategória
Press. Gas C: Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 1: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak

HU

Biztonsági adatlap
PM Xeramic® Copper Paste
Kiadás dátuma 14-máj.-2018

Felülvizsgálat dátuma 14-máj.-2018

Verziószám 3

1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
A termék neve

PM Xeramic® Copper Paste 20160

Tiszta anyag/keverék

Elegy

any1Azva.
a2kggevyer
méekgf
eal
el
zoőnosí
t
ot
f
etl
használ
ásai
l
l
,et
evl
l
eenj
aval
l
f
etl
használ
ása

Javasolt felhasználás
Ajánlott felhasználások ellen

Zsír
Nem áll rendelkezésre információ

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Petromark Automotive Chemicals
Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
www.petromark.eu - info@petromark.eu
Tel. +31 (0)251 211397
További információkért forduljon
Kapcsolattartó pont
E-mail cím

R&D
info@petromark.eu

1.
4.Sür
gősségit
el
ef
onszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 (EK) szabályzat
.***
1. kategória*** - (H400)***
2. kategória*** - (H411)***

Akut vízi toxicitás
Krónikus vízi toxicitás

2.2. Címkézési elemek
A termék azonosítója
.***

Jel
zőszó
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FIGYELMEZTETÉS***
Veszélyre utaló mondatok
H400-Nagyonmér
gezőav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a
H411-Mér
gezőav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a,hosszant
ar
t
ókár
osodástokoz*
*
*
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondatok) - EU (1272/2008, 28. §)
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P391-Aki
öml
öt
tanyagotösszekel
lgyűj
t
eni
P501-At
ar
t
al
om/
edényel
hel
yezésehul
l
adékként
:j
óv
áhagyot
tmegsemmi
sí
t
őüzemben*
*
*
2.3. Egyéb veszélyek
Nem áll rendelkezésre információ

3.SZAKASZ:Összet
ét
elvagyazösszet
evőkr
evonat
kozóadat
ok
3.1 Anyagok
Nem alkalmazható***
3.2 Keverékek***
***

Kémiai név
copper flakes (coated with aliphatic acid)***

EK-szám

CAS sz

REACH
törzskönyvi szám

Besorolás az (EK)
1272/2008 [CLP]
szabályzat szerint

Tömeg%

-***

XXXXXX-XX-X

Nem áll
rendelkezésre adat

Eye Irrit. 2 (H319)
Acute Tox. 4 (H302)
Acute Tox. 3 (H331)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)
***

5-10

A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

4.SZAKASZ:El
sősegél
ynyúj
t
ás
4.
1.Azel
sősegél
ynyúj
t
ásii
nt
ézkedéseki
smer
t
et
ése
Általános tanács

Két
ségeset
én,v
agyhat
ünet
ekészl
el
het
ők,f
or
dul
j
onor
v
oshoz.
*
*
*

Belélegzés

Vi
gyef
r
i
ssl
ev
egőr
e.
*
*
*

Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés

Azonnalmossal
eszappannalésbőv
í
zzel
,mi
közbenl
ev
esziazösszesszennyezet
t
r
uházat
otésci
pőt
.
*
*
*

Szembe kerülés

Azonnalöbl
í
t
sebőv
í
zzel
.Akezdet
iöbl
í
t
ésut
ánazeset
l
ejj
el
enl
év
őkont
akt
l
encsételkel
l
távolítani és az öblítést még legalább 15 percig kell folytatni. Tartsa a szemet nagyra nyitva
az öblítés közben. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.***

Lenyelés

A szájat ki kell öblíteni. Igyon sok vizet. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon
orvoshoz. TILOS hánytatni.***

Egyénivédőf
el
szer
el
ésaz
el
sősegél
ynyúj
t
ókszámár
a

Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.
*
*
*

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Tünetek

Nincs ismert.
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4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése
Az orvosok figyelmébe

Alkalmazzon tüneti kezelést.

5.SZAKASZ:Tűzvédel
mii
nt
ézkedések
5.1. Oltóanyagok
Megf
el
el
őol
t
óanyagok
Szár
azv
egyszer
,CO2,v
í
zper
metv
agynor
málhab.Hakockázatnél
külmegl
ehett
enni
,t
áv
ol
í
t
sselat
ar
t
ál
yokatat
űzközel
éből
.
Gát
t
alszi
get
el
j
eelat
űzol
t
ásr
ahasznál
tv
i
zetakésőbbiár
t
al
mat
l
aní
t
áscél
j
ából
.
*
*
*
Alkalmatlan oltóanyagok
Ne szórja szét a kiömlött anyagot nagynyomású vízsugárakkal***
5.
2.Azanyagbólvagyakever
ékbőlszár
mazókül
önl
egesveszél
yek
Aszennyezet
tt
űzol
t
óv
i
zetkül
önt
ár
ol
v
agyűj
t
seössze.Nehagyj
aacsat
or
nábav
agyf
el
szí
niv
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zekbej
ut
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í
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i
l
ágr
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í
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i
l
ágr
a,hosszant
ar
t
ókár
osodástokoz*
*
*
Veszélyes égéstermékek

Szén-dioxid (CO2), Szén-monoxid, Nitrogén-oxidok (NOx).

5.
3.Tűzol
t
óknakszól
ój
avasl
at
Tűzés/
v
agyr
obbanáseset
énakel
et
kezőgázokatnem szabadbel
él
egezni
.Használ
j
onv
í
zper
met
etaszemél
yzetv
édel
mér
eésa
v
eszél
yezt
et
et
tt
ar
t
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yokhűt
ésér
e.Vi
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j
enönhor
dól
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.Azel
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r
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el
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el
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a
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el
ező.Nehagyj
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űzol
t
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nábav
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*
*
*

6.SZAKASZ:I
nt
ézkedésekvél
et
l
enszer
űexpozí
ci
ónál
6.
1.Személ
yióvi
nt
ézkedések,egyénivédőeszközökésvészhel
yzet
iel
j
ár
ások
Személyes óvintézkedések
Neér
i
nt
semegésnel
épj
enr
áaki
öml
öt
t
/
ki
szór
ódot
tanyagr
a.Amennyi
benkockázatnél
külmegt
ehet
ő,ál
l
í
t
samegaszi
v
ár
gást
.
Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebea
gázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
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et
.Ev
akuál
j
aaszemél
yzet
etbi
zt
onságost
er
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ekr
e.
*
*
*
Vészhelyzeti beavatkozóknak
Használ
j
aa8.szakaszbanel
őí
r
tszemél
yiv
édel
met
.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
El
őzzemegav
í
zf
ol
yásokba,csat
or
nába,pi
ncébev
agyzár
tt
er
ül
et
ekr
ev
al
óbej
ut
ását
.Akadál
yozzamegat
ov
ábbiszi
v
ár
gástv
agy
ki
öml
ést
,haezbi
zt
onságosanmegt
ehet
ő.Neengedj
e,hogybár
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l
yencsat
or
nába,af
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dr
ev
agybár
mi
l
yenv
í
zt
ömegbej
usson.
Akadál
yozzameg,hogyat
er
mékal
ef
ol
yókbaj
usson.Táj
ékozt
at
nikel
lahel
yihat
óságokat
,haaj
el
ent
ősebbki
öml
éseketnem
tudják visszatartani. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.***
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Elhatárolási módszerek

El
őzzemegpor
f
el
hőképződését
.
*
*
*

Feltisztítási módszerek

I
t
assaf
elseml
egesabszor
bensanyaggal(
pl
.
:homokkal
,szi
l
i
kagél
l
el
,sav
megköt
őv
el
,
uni
v
er
zál
i
smegköt
őanyaggal
,f
űr
észpor
r
al
)
.Gát
t
alzár
j
akör
ül
.Szedj
ef
elést
egye
megf
el
el
őenf
el
cí
mkézet
tt
ár
ol
óedényekbe.Al
aposant
i
szt
í
t
samegaszennyezet
tf
el
ül
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.
Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Akadál
yozzameg,hogyat
er
méka
lefolyókba jusson.***

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben.Tov
ábbiökol
ógi
ait
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ékozt
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ásér
t
,l
ásda12.szakaszt
.
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok
Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Ker
ül
j
eabőr
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el
,aszemekkelv
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/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Gázszökéseset
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anyag folyóvízbe, talajba vagy csatornába kerül, tájékoztassa az illetékes hatóságokat.***
Általános higiéniai szempontok
Ahasznál
atközbenenni
,i
nniésdohányozninem szabad.Aszennyezet
tr
uhátúj
ból
ihasznál
atel
őt
tkikel
lmosni
.
*
*
*
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási körülmények
Tar
t
saazedényzet
etj
óll
ezár
v
a,szár
azésj
ólszel
l
őzőhel
yen.Gyer
mekekkezébenem ker
ül
het
.Bi
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l
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raktárakhoz.***
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kockázatkezelési módszerek (RMM)
Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

8.SZAKASZ:Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése/
egyénivédel
em
8.
1.El
l
enőr
zésipar
amét
er
ek
Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által
meghat
ár
ozot
tf
ogl
al
kozásiex
pozí
ci
óshat
ár
ér
t
ékekkelr
endel
kezőv
eszél
yesanyagot
.

Származtatott hatásmentes szint
(DNEL)

Nem áll rendelkezésre információ

Becsült legnagyobb ártalmatlan
koncentráció (PNEC)

***

Kémiai név
copper flakes (coated with aliphatic
acid)***
XXXXXX-XX-X
Kémiai név

Édesvíz
7.
8μg/
l
*
*
*

Tengeri üledék

copper flakes (coated with aliphatic
acid)***
XXXXXX-XX-X

Édesvízi üledék
87 mg/kg***

Tengervíz
5.
2μg/
l
*
*
*

Talaj

Szennyvízkezelésre gyakorolt
hatás
0.23 mg/l***

65.5 mg/kg***

8.
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aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébenakeszt
yűnekmegf
el
el
ő
mér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,hogyakeszt
yű
anyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
onakeszt
yű
szál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.
*
*
*
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Bőrést
est
védel
em

Légutak védelme

Megf
el
el
őv
édőr
uházat
.Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébena
keszt
yűnekmegf
el
el
őmér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,
hogyakeszt
yűanyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
ona
keszt
yűszál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.
*
*
*A
keszt
yűknekmegkel
lf
el
el
ni
ükazEN374szabv
ánynak.
*
*
*
Egyik sem normál használati körülmények alatt.

Kör
nyezet
iexpozí
ci
óel
l
enőr
zések Ne engedje, hogy bármilyen csatornába, a földre vagy bármilyen víztömegbe jusson.***

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.
1.Azal
apvet
őf
i
zi
kaiéskémi
ait
ul
aj
donságokr
avonat
kozói
nf
or
máci
ó
Paste/Gel Folyadék***
Halmazállapot
Nem áll rendelkezésre információ
Kül
sőj
el
l
emzők
Szag
Nem áll rendelkezésre információ
Szín
Szagküszöbérték

Tulajdonság
pH
Olvadáspont/fagyáspont
Forráspont / forrásponttartomány
Lobbanáspont

Értékek
> 150*** °C*** /*** 302*** °F***
>*** 100*** °C*** /*** >*** 212***
°F***

j
el
l
emző
Nem áll rendelkezésre
információ

Megjegyzések •Módszer
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
***
***
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Párolgási sebesség
Tűzveszél
yesség(
szi
l
ár
d,
gázhalmazállapot)
Gyúl
ékonyságl
i
mi
t
j
el
evegőben
Fel
sőgyul
l
adásihat
ár
:
Alsó gyulladási határ
Gőznyomás

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
< 0.1 hPa***

@ 20°C***

Gőzsűr
űség
Fajsúly

kb 1.000 g/cm3***

Nem áll rendelkezésre információ
@ 20°C***

Vízoldhatóság
Oldékonyság (oldékonyságok)
Megoszlási hányados
Öngyul
l
adásihőmér
sékl
et
Boml
ásihőmér
sékl
et
Kinematikai viszkozitás
Dinamikus viszkozitás
Robbanásveszélyes tulajdonságok
Oxidáló tulajdonságok

Nem áll rendelkezésre adat
Vízben oldhatatlan

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

@ 20⁰C
***
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
@ 40 °C
@ 40 °C

9.2. Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nem áll rendelkezésre adat.
10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.
10.
3.Aveszél
yesr
eakci
ókl
ehet
ősége
Normál feldolgozás mellett semmi.
10.
4.Ker
ül
endőkör
ül
mények

_____________________________________________________________________________________________
Oldal 5 / 10

Felülvizsgálat dátuma 14-máj.-2018
PM Xeramic® Copper Paste
_____________________________________________________________________________________________
Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.
10.
5.Nem összef
ér
het
őanyagok
Összeférhetetlen oxidálószerekkel. Savak. Bázisok.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Szénmonox
i
d.Ni
t
r
ogénox
i
dok
(NOx).

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
A termék ismertetése
A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján.
Nem áll rendelkezésre adat.
Belélegzés
Nem áll rendelkezésre adat.
Szembe kerülés
Nem áll rendelkezésre adat.
Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés
Nem áll rendelkezésre adat.
Lenyelés
Akövet
kezőér
t
ékekki
számí
t
ásaaGHSdokument
um 3.
1.f
ej
ezet
eal
apj
ánt
ör
t
ént***
akev
er
ék0%ai
smer
et
l
ent
ox
i
kushat
ástokozóösszet
ev
ő(
k)
bőlál
l
.
*
*
*
Ismeretlen akut toxicitás
8.35*** mg/l***
ATEmix (belélegzés-por/köd)
Kémiai név
copper flakes (coated with aliphatic
acid)***

Orális LD50
approx. 500 mg/kg (Rat OECD
423)***

Dermális LD50
> 2000 mg/kg (Rat OECD 402)***

Bőr
kor
r
ózi
ó/
bőr
i
r
r
i
t
áci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos
szemkárosodás/szemirritáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Érzékenyítés

Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt-mutagenitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkel
t
őhat
ás

Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT-i
smét
l
ődőexpozí
ci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Célszervi hatások

Szem,Vese,Máj
,Légzőr
endszer
,Bőr
.

Aspirációs veszély

Nem áll rendelkezésre információ.

Belégzés LC50
approx. 0.7 mg/l (Rat 4h OECD
403)***

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
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12.1. Toxicitás
Nagyonmér
gezőav
í
ziél
őv
i
l
ágr
aMér
gezőav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a,hosszant
ar
t
ókár
osodástokoz*
*
*
Azel
egy0%aol
yanösszet
ev
őkbőlál
l
,mel
yeki
smer
et
l
env
eszél
ytj
el
ent
enekav
í
zikör
nyezet
r
e*
*
*
A termék ismertetése
Acute (short-term) algae toxicity
EK50
EK0
IC50
IC0
ErC50
EbC50

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Akut (rövid távú) hal toxicitás
LC50
LC0
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Acute (short-term) aquatic invertebrate toxicity
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) algatoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) haltoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Chronic (long-term) aquatic invertebrate toxicity
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A termék ismertetése
Biológiai lebomlás
BOD
ThCO2
DOC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.3. Bioakkumulációs képesség
A termék ismertetése
Biológiai felhalmozódás (faktor)

Nem áll rendelkezésre információ
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12.4. A talajban való mobilitás
Nem áll rendelkezésre információ.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ezazanyagnem mi
nősülper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)
.Ezakészí
t
ménynem t
ar
t
al
mazol
yan
anyagokat
,mel
yekper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)mi
nősül
nek.Ezazanyagnem mi
nősülsem
nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon
per
zi
st
ensnekv
agynagyonbi
oakkumul
at
í
v
nak(
v
Pv
B)mi
nősül
nek.
12.6. Egyéb káros hatások

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Maradványokból/felhasználatlan
t
er
mékbőlszár
mazóhul
l
adék

Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket
és szabályokat.

Szennyezett csomagolás

Aszennyezet
tcsomagokatt
el
j
esenkikel
lür
í
t
eni
,ésmegf
el
el
őt
i
szt
í
t
ásúj
r
af
ell
ehet
használni. Tisztítsa az átmeneti tárolókat vagy hordókat jóváhagyott létesítményben. A nem
tisztítható csomagolásokat hulladékként kezelni. A szennyezett göngyölegeket az
anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a
terméket felhasználták.***

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Alagútkorlátozási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
ADR veszély-azonosító (Kemmler-szám)
Megjegyzés:
RID
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések

UN3082***
A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns***
9***
9***
III***
UN3082, A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
(copper flakes (coated with aliphatic acid)), 9, III***
igen***
Nincs
M6***
5 L***
90***
-

UN3082***
A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns***
9***
9***
III***
UN3082, A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
(copper flakes (coated with aliphatic acid)), 9, III***
igen***
Nincs
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M6***
5 L***
-

Besorolási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:
IMDG
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás

14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
EmS-szám
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:
14.7. Transport in bulk according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code
IATA
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
ERG kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

UN3082***
A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns***
9***
III***
UN3082, A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
(copper flakes (coated with aliphatic acid)), 9, III, Tengeri
szennyező*
*
*
Ezazanyagmegf
el
elat
enger
iszennyezőanyag
definíciójának***
Nincs
F-A, S-F***
5 L***
Nem áll rendelkezésre információ

UN3082***
A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns***
9***
III***
UN3082, A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
(copper flakes (coated with aliphatic acid)), 9, III***
igen***
Nincs
9L***
30 kg G***
-

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
el
őí
r
ások/
j
ogszabál
yok
Or
szágosel
őí
r
ások
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben
Németország
***
Tárolási osztály

10***

Európai Unió
Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
bi
zt
onságánakv
édel
mér
őlszól
ó98/
24/
EKi
r
ányel
v
et
Nemzetközi jegyzékek
At
er
mékösszesösszet
evőj
eszer
epelakövet
kezőnyi
l
vánt
ar
t
ásij
egyzékeken:TSCA (Egyesült Államok), Európa
(EINECS/ELINCS/NLP).***
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15.1. Kémiai biztonsági értékelés
Ennekazanyagnaknem v
égezt
ékelakémi
aibi
zt
onságiér
t
ékel
ését
.Jel
enkev
er
ékekbenel
őf
or
dul
óanyagokv
egyibi
zt
onsági
értékelése nem lett elvégezve.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei
H319 - Súlyos szemirritációt okoz
H302 - Lenyelve ártalmas
H331-Bel
él
egezv
emér
gező
H400-Nagyonmér
gezőav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a
H410-Nagyonmér
gezőav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a,hosszant
ar
t
ókár
osodástokoz*
*
*
Átdolgozás száma

Lásd a piros szöveget csillag ebben a biztonsági adatlap a legújabb változásokat.

Ezazanyagbi
zt
onságiadat
l
apmegf
el
elaz1907/
2006/
EKr
endel
etel
őí
r
ásai
nak
A biztonsági adatlap vége
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Felülvizsgálat dátuma 28-jan.-2019

Verziószám 1.01

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

A termék neve

PM Xeramic® Ceramic Paste 20161

Tiszta anyag/keverék

Elegy

1.
2aAznyavgagkyever
émkegf
el
eal
őzonosí
t
ot
f
etl
használ
ása,t
i
l
l
eveel
l
enj
avaf
el
l
tl
használ
ása
Javasolt felhasználás
Ajánlott felhasználások ellen

kenőanyag*
*
*
Nem áll rendelkezésre információ

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Petromark Automotive Chemicals
Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
www.petromark.eu - info@petromark.eu
Tel. +31 (0)251 211397
További információkért forduljon
Kapcsolattartó pont
E-mail cím

R&D
info@petromark.eu

1.
4.Sür
gősségit
el
ef
onszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 (EK) szabályzat
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül.

2.2. Címkézési elemek
A termék azonosítója
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül.
Jel
zőszó
Nincs

2.3. Egyéb veszélyek
Nem áll rendelkezésre információ

3.SZAKASZ:Összet
ét
elvagyazösszet
evőkr
evonat
kozóadat
ok
_____________________________________________________________________________________________
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3.1 Anyagok
Nem alkalmazható
3.2 Keverékek
Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

4.SZAKASZ:El
sősegél
ynyúj
t
ás
4.
1.Azel
sősegél
ynyúj
t
ásii
nt
ézkedéseki
smer
t
et
ése
Általános tanács

Két
ségeset
én,v
agyhat
ünet
ekészl
el
het
ők,f
or
dul
j
onor
v
oshoz.

Belélegzés

Vi
gyef
r
i
ssl
ev
egőr
e.

Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés

Azonnalmossal
eszappannalésbőv
í
zzel
,mi
közbenl
ev
esziazösszesszennyezet
t
r
uházat
otésci
pőt
.Aszennyezet
tr
uhátúj
ból
ihasznál
atel
őt
tkikel
lmosni
.
*
*
*

Szembe kerülés

Haazanyagaszemekbeker
ül
,azonnalbőv
í
zzel
,per
cekenker
eszt
ülkel
löbl
í
t
eni
.

Lenyelés

Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Tünetek

Nincs ismert.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése
Az orvosok figyelmébe

Alkalmazzon tüneti kezelést.

5.SZAKASZ:Tűzvédel
mii
nt
ézkedések
5.1. Oltóanyagok
Megf
el
el
őol
t
óanyagok
Fel
használ
ás.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Tűzol
t
ópor
.Al
kohol
el
l
enál
l
óhab.Hűt
seat
ar
t
ál
yokatnagyonbőv
í
zzel
,mégj
óv
alat
űzki
al
v
ása
után is.
Alkalmatlan oltóanyagok
Neal
kal
mazzoner
ősv
í
zsugar
at
,mi
v
elszét
szór
hat
j
aésel
t
er
j
eszt
het
iat
üzet
5.
2.Azanyagbólvagyakever
ékbőlszár
mazókül
önl
egesveszél
yek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
Veszélyes égéstermékek

Szén-dioxid (CO2), Szén-monoxid, Nitrogén-oxidok (NOx).

5.
3.Tűzol
t
óknakszól
ój
avasl
at
Tűzés/
v
agyr
obbanáseset
énakel
et
kezőgázokatnem szabadbel
él
egezni
.Használ
j
onv
í
zper
met
etaszemél
yzetv
édel
mér
eésa
v
eszél
yezt
et
et
tt
ar
t
ál
yokhűt
ésér
e.Vi
sel
j
enönhor
dól
égzőkészül
éketésv
édőr
uházat
ot
.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
a
köt
el
ező.Nehagyj
a,hogyat
űzol
t
ásiv
í
zcsat
or
nábav
agyv
í
zf
ol
yásokbaj
usson.

6.SZAKASZ:I
nt
ézkedésekvél
et
l
enszer
űexpozí
ci
ónál
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6.
1.Személ
yióvi
nt
ézkedések,egyénivédőeszközökésvészhel
yzet
iel
j
ár
ások
Személyes óvintézkedések
Csúszásv
eszél
yt
er
mékszi
v
ár
gása/
ki
öml
ésemi
at
t
.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebea
gázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Ev
akuál
j
aaszemél
yzet
etbi
zt
onságost
er
ül
et
ekr
e.
Vészhelyzeti beavatkozóknak
Használ
j
aa8.szakaszbanel
őí
r
tszemél
yiv
édel
met
.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Elhatárolási módszerek

Akadál
yozzamegat
ov
ábbiszi
v
ár
gástv
agyki
öml
ést
,haezbi
zt
onságosanmegt
ehet
ő.

Feltisztítási módszerek

Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Gát
t
alzár
j
akör
ül
.Aki
öml
öt
t
f
ol
yadékotf
edj
ebehomokkal
,f
öl
ddelv
agymásnem éghet
ő,nedv
szí
v
óanyaggal
.Szedj
e
f
elmechani
kai
l
ag,megf
el
el
őkont
éner
ekber
akv
aár
t
al
mat
l
aní
t
áshoz.Al
aposant
i
szt
í
t
sa
meg a szennyezett felületet.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben.Tov
ábbiökol
ógi
ait
áj
ékozt
at
ásér
t
,l
ásda12.szakaszt
.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok
Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Gázszökéseset
én
vagy ha az anyag folyóvízbe, talajba vagy csatornába kerül, tájékoztassa az illetékes hatóságokat.
Általános higiéniai szempontok
At
er
mékhasznál
at
aközbent
i
l
osenni
,i
nniv
agydohányozni
.Ahasznál
at
otköv
et
őenakezetal
aposanmegkel
lmosni
.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási körülmények
Tar
t
saazedényzet
etj
óll
ezár
v
a,szár
azésj
ólszel
l
őzőhel
yen.Sohanehasznál
j
ont
úl
nyomástazür
í
t
éshez;ahor
dónem
nyomástartó edény.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kockázatkezelési módszerek (RMM)
Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

8.SZAKASZ:Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése/
egyénivédel
em
8.
1.El
l
enőr
zésipar
amét
er
ek
Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által
meghat
ár
ozot
tf
ogl
al
kozásiex
pozí
ci
óshat
ár
ér
t
ékekkelr
endel
kezőv
eszél
yesanyagot
.

Származtatott hatásmentes szint
(DNEL)

Nem áll rendelkezésre információ
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Becsült legnagyobb ártalmatlan
koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ

8.
2.Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése
Műszakiel
l
enőr
zések
Személ
yesvédőf
el
szer
el
és
Szem-/arcvédelem
Kézvédelem

Bőrést
est
védel
em

Légutak védelme

Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.
Vi
sel
j
enbi
zt
onságiszemüv
egetol
dal
v
édőkkel(
v
agyv
édőszemüv
eget
)
.
Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébenakeszt
yűnekmegf
el
el
ő
mér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,hogyakeszt
yű
anyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
onakeszt
yű
szál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.
Megf
el
el
őv
édőr
uházat
.Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébena
keszt
yűnekmegf
el
el
őmér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,
hogyakeszt
yűanyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
ona
keszt
yűszál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.A
keszt
yűknekmegkel
lf
el
el
ni
ükazEN374szabv
ánynak.
Egyik sem normál használati körülmények alatt.

ékozt
at
nikel
lahel
yihat
óságokat
,haaj
el
ent
ősebbki
öml
éseketnem t
udj
ák
Kör
nyezet
iexpozí
ci
óel
l
enőr
zések Táj
visszatartani.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.
1.Azal
apvet
őf
i
zi
kaiéskémi
ait
ul
aj
donságokr
avonat
kozói
nf
or
máci
ó
Paste/Gel
Halmazállapot
Nem áll rendelkezésre információ
Kül
sőj
el
l
emzők
Szag
fehér
Szín
Szagküszöbérték

Tulajdonság
pH
Olvadáspont/fagyáspont
Forráspont / forrásponttartomány
Lobbanáspont
Párolgási sebesség
Tűzveszél
yesség(
szi
l
ár
d,
gázhalmazállapot)
Gyúl
ékonyságl
i
mi
t
j
el
evegőben
Fel
sőgyul
l
adásihat
ár
:
Alsó gyulladási határ
Gőznyomás
Gőzsűr
űség
Fajsúly
Vízoldhatóság
Oldékonyság (oldékonyságok)
Megoszlási hányados
Öngyul
l
adásihőmér
sékl
et
Boml
ásihőmér
sékl
et
Kinematikai viszkozitás
Dinamikus viszkozitás
Robbanásveszélyes tulajdonságok
Oxidáló tulajdonságok

j
el
l
emző
Nem áll rendelkezésre
információ

Megjegyzések •Módszer
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Értékek
> 150 °C / 302 °F
> 100 °C / > 212 °F

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
kb 1.105 g/cm3

@ 20⁰C
Nem áll rendelkezésre információ
@ 20°C

< 1.0 %

@ 20°C

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
@ 40 °C
@ 40 °C

9.2. Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre információ
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nem áll rendelkezésre adat.
10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.
10.
3.Aveszél
yesr
eakci
ókl
ehet
ősége
Normál feldolgozás mellett semmi.
10.
4.Ker
ül
endőkör
ül
mények
Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.
10.
5.Nem összef
ér
het
őanyagok
Összeférhetetlen oxidálószerekkel. Savak. Bázisok.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Szénmonox
i
d.Ni
t
r
ogénox
i
dok
(NOx).

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
A termék ismertetése
A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján.
Nem áll rendelkezésre adat.
Belélegzés
Nem áll rendelkezésre adat.
Szembe kerülés
Nem áll rendelkezésre adat.
Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés
Nem áll rendelkezésre adat.
Lenyelés

Ismeretlen akut toxicitás

akev
er
ék0%ai
smer
et
l
ent
ox
i
kushat
ástokozóösszet
ev
ő(
k)
bőlál
l
.

Bőr
kor
r
ózi
ó/
bőr
i
r
r
i
t
áci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos
szemkárosodás/szemirritáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Érzékenyítés

Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt-mutagenitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkel
t
őhat
ás

Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.
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STOT - egyetlen expozíció

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT-i
smét
l
ődőexpozí
ci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély

Nem áll rendelkezésre információ.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Azel
egy0%aol
yanösszet
ev
őkbőlál
l
,mel
yeki
smer
et
l
env
eszél
ytj
el
ent
enekav
í
zikör
nyezet
r
e
A termék ismertetése
Acute (short-term) algae toxicity
EK50
EK0
IC50
IC0
ErC50
EbC50

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Akut (rövid távú) hal toxicitás
LC50
LC0
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Acute (short-term) aquatic invertebrate toxicity
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) algatoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) haltoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Chronic (long-term) aquatic invertebrate toxicity
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A termék ismertetése
Biológiai lebomlás
BOD
ThCO2
DOC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
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12.3. Bioakkumulációs képesség
A termék ismertetése
Biológiai felhalmozódás (faktor)

Nem áll rendelkezésre információ

12.4. A talajban való mobilitás
Nem áll rendelkezésre információ.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ezazanyagnem mi
nősülper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)
.Ezakészí
t
ménynem t
ar
t
al
mazol
yan
anyagokat
,mel
yekper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)mi
nősül
nek.Ezazanyagnem mi
nősülsem
nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon
per
zi
st
ensnekv
agynagyonbi
oakkumul
at
í
v
nak(
v
Pv
B)mi
nősül
nek.
12.6. Egyéb káros hatások
Nem áll rendelkezésre információ

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Maradványokból/felhasználatlan
t
er
mékbőlszár
mazóhul
l
adék

Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket
és szabályokat.

Szennyezett csomagolás

Aszennyezet
tcsomagokatt
el
j
esenkikel
lür
í
t
eni
,ésmegf
el
el
őt
i
szt
í
t
ásúj
r
af
ell
ehet
használni. Tisztítsa az átmeneti tárolókat vagy hordókat jóváhagyott létesítményben. A nem
tisztítható csomagolásokat hulladékként kezelni. A szennyezett göngyölegeket az
anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a
terméket felhasználták.***

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Alagútkorlátozási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
ADR veszély-azonosító (Kemmler-szám)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

RID
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
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Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

IMDG
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
EmS-szám
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:
14.7. Transport in bulk according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
Nem áll rendelkezésre információ

IATA
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
ERG kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
el
őí
r
ások/
j
ogszabál
yok
Or
szágosel
őí
r
ások
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben
Németország
***
Tárolási osztály

10

Európai Unió
Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
bi
zt
onságánakv
édel
mér
őlszól
ó98/
24/
EKi
r
ányel
v
et
Nemzetközi jegyzékek
At
er
mékösszesösszet
evőj
eszer
epelakövet
kezőnyi
l
vánt
ar
t
ásij
egyzékeken:TSCA (Egyesült Államok), Európa
(EINECS/ELINCS/NLP).
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15.1. Kémiai biztonsági értékelés
Ennekazanyagnaknem v
égezt
ékelakémi
aibi
zt
onságiér
t
ékel
ését
.Jel
enkev
er
ékekbenel
őf
or
dul
óanyagokv
egyibi
zt
onsági
értékelése nem lett elvégezve.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Átdolgozás száma

Lásd a piros szöveget csillag ebben a biztonsági adatlap a legújabb változásokat.

Ezazanyagbi
zt
onságiadat
l
apmegf
el
elaz1907/
2006/
EKr
endel
etel
őí
r
ásai
nak
A biztonsági adatlap vége
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Biztonsági adatlap
PM Xeramic® Alu Paste
Kiadás dátuma 29-szept.-2017

Felülvizsgálat dátuma 29-szept.-2017

Verziószám 2

1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
A termék neve

PM Xeramic® Alu Paste 20162

Tiszta anyag/keverék

Elegy

1.
2Azanyagvagykever
ékmegf
el
el
őazonosí
t
ot
tf
el
használ
ása,i
l
l
et
veel
l
enj
aval
l
tf
el
használ
ása

Javasolt felhasználás
Ajánlott felhasználások ellen

kenőanyagadal
ékok*
*
*
Nem áll rendelkezésre információ

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Petromark Automotive Chemicals
Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
www.petromark.eu - info@petromark.eu
Tel. +31 (0)251 211397
További információkért forduljon
Kapcsolattartó pont
E-mail cím

R&D
info@petromark.eu

1.
4.Sür
gősségit
el
ef
onszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 (EK) szabályzat
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül.

2.2. Címkézési elemek
A termék azonosítója
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül.
Jel
zőszó
Nincs
EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható

2.3. Egyéb veszélyek
Nem áll rendelkezésre információ
***
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3.SZAKASZ:Összet
ét
elvagyazösszet
evőkr
evonat
kozóadat
ok
3.1 Anyagok
Nem alkalmazható
3.2 Keverékek

Kémiai név

EK-szám

CAS sz

REACH
törzskönyvi szám

Besorolás az (EK)
1272/2008 [CLP]
szabályzat szerint

Tömeg%

Aluminium powder (stabilized)***

231-072-3***

7429-90-5

01-2119529243-45**
*

Flam. Sol. 1 (H228)
Water-react. 2 (H261)***

1-5

A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

4.SZAKASZ:El
sősegél
ynyúj
t
ás
4.
1.Azel
sősegél
ynyúj
t
ásii
nt
ézkedéseki
smer
t
et
ése
Általános tanács

Két
ségeset
én,v
agyhat
ünet
ekészl
el
het
ők,f
or
dul
j
onor
v
oshoz.

Belélegzés

Vi
gyef
r
i
ssl
ev
egőr
e.

Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés

Azonnalmossal
eszappannalésbőv
í
zzel
,mi
közbenl
ev
esziazösszesszennyezet
t
r
uházat
otésci
pőt
.

Szembe kerülés

Azonnalöbl
í
t
sebőv
í
zzel
.Akezdet
iöbl
í
t
ésut
ánazeset
l
ejj
el
enl
év
őkont
akt
l
encsételkel
l
távolítani és az öblítést még legalább 15 percig kell folytatni.***

Lenyelés

Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Tünetek

Nincs ismert.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése
Az orvosok figyelmébe

Alkalmazzon tüneti kezelést.

5.SZAKASZ:Tűzvédel
mii
nt
ézkedések
5.1. Oltóanyagok
Megf
el
el
őol
t
óanyagok
Fel
használ
ás.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Tűzol
t
ópor
.Al
kohol
el
l
enál
l
óhab.Hűt
seat
ar
t
ál
yokatnagyonbőv
í
zzel
,mégj
óv
alat
űzki
al
v
ása
után is.
Alkalmatlan oltóanyagok
Neal
kal
mazzoner
ősv
í
zsugar
at
,mi
v
elszét
szór
hat
j
aésel
t
er
j
eszt
het
iat
üzet
5.
2.Azanyagbólvagyakever
ékbőlszár
mazókül
önl
egesveszél
yek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
Veszélyes égéstermékek

Szén-dioxid (CO2), Szén-monoxid, Nitrogén-oxidok (NOx).
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5.
3.Tűzol
t
óknakszól
ój
avasl
at
Tűzés/
v
agyr
obbanáseset
énakel
et
kezőgázokatnem szabadbel
él
egezni
.Használ
j
onv
í
zper
met
etaszemél
yzetv
édel
mér
eésa
v
eszél
yezt
et
et
tt
ar
t
ál
yokhűt
ésér
e.Vi
sel
j
enönhor
dól
égzőkészül
éketésv
édőr
uházat
ot
.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
a
köt
el
ező.Nehagyj
a,hogyat
űzol
t
ásiv
í
zcsat
or
nábav
agyv
í
zf
ol
yásokbaj
usson.

6.SZAKASZ:I
nt
ézkedésekvél
et
l
enszer
űexpozí
ci
ónál
6.
1.Személ
yióvi
nt
ézkedések,egyénivédőeszközökésvészhel
yzet
iel
j
ár
ások
Személyes óvintézkedések
Csúszásv
eszél
yt
er
mékszi
v
ár
gása/
ki
öml
ésemi
at
t
.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebea
gázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Ev
akuál
j
aaszemél
yzet
etbi
zt
onságost
er
ül
et
ekr
e.
Vészhelyzeti beavatkozóknak
Használ
j
aa8.szakaszbanel
őí
r
tszemél
yiv
édel
met
.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Elhatárolási módszerek

Akadál
yozzamegat
ov
ábbiszi
v
ár
gástv
agyki
öml
ést
,haezbi
zt
onságosanmegt
ehet
ő.

Feltisztítási módszerek

Aki
öml
öt
tf
ol
yadékotf
edj
ebehomokkal
,f
öl
ddelv
agymásnem éghet
ő,nedv
szí
v
ó
anyaggal
.Gát
t
alzár
j
akör
ül
.Szedj
ef
elmechani
kai
l
ag,megf
el
el
őkont
éner
ekber
akv
a
ár
t
al
mat
l
aní
t
áshoz.Al
aposant
i
szt
í
t
samegaszennyezet
tf
el
ül
et
et
.Azel
őí
r
tegyéni
v
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben.Tov
ábbiökol
ógi
ait
áj
ékozt
at
ásér
t
,l
ásda12.szakaszt
.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok
Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebeagázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Azel
őí
r
tegyéni
v
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Gázszökéseset
énv
agyhaazanyagf
ol
yóv
í
zbe,t
al
aj
bav
agycsat
or
nábaker
ül
,t
áj
ékozt
assa
az illetékes hatóságokat.
Általános higiéniai szempontok
At
er
mékhasznál
at
aközbent
i
l
osenni
,i
nniv
agydohányozni
.Ahasznál
at
otköv
et
őenakezetal
aposanmegkel
lmosni
.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási körülmények
Tar
t
saazedényzet
etj
óll
ezár
v
a,szár
azésj
ólszel
l
őzőhel
yen.Sohanehasznál
j
ont
úl
nyomástazür
í
t
éshez;ahor
dónem
nyomástartó edény.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kockázatkezelési módszerek (RMM)
Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

8.SZAKASZ:Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése/
egyénivédel
em
8.
1.El
l
enőr
zésipar
amét
er
ek
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.

Expozíciós határértékek
Kémiai név
Aluminium powder
(stabilized)***
7429-90-5

Európai Unió
-

Egyesült Királyság
STEL: 30 mg/m3
STEL: 12 mg/m3
TWA: 10 mg/m3
TWA: 4 mg/m3***
Portugália
TWA: 10 mg/m3 TWA:
5 mg/m3***

Franciaország
TWA: 10 mg/m3
TWA: 5 mg/m3***

Spanyolország
TWA: 10 mg/m3 TWA:
5 mg/m3***

Németország
TWA: 4 mg/m3
TWA: 1.5 mg/m3***

Kémiai név
Aluminium powder
(stabilized)***
7429-90-5
Kémiai név
Aluminium powder
(stabilized)***
7429-90-5
Kémiai név
Aluminium powder
(stabilized)***
7429-90-5

Olaszország
-

Hollandia
-

Finnország
TWA: 1.5 mg/m3***

Dánia
TWA: 5 mg/m3
TWA: 2 mg/m3***

Ausztria
STEL 20 mg/m3
TWA: 10 mg/m3***

Svájc
TWA: 3 mg/m3***

Lengyelország
TWA: 2.5 mg/m3
TWA: 1.2 mg/m3***

Norvégia
TWA: 5 mg/m3
STEL: 5 mg/m3***

Írország
TWA: 1 mg/m3
STEL: 3 mg/m3***

Svédország
5 mg/m3 LLV (total
dust); 2 mg/m3 LLV
(respirable dust)***

Belgium
1 mg/m3 TWA***

Görögország
10 mg/m3 TWA
(inhalable fraction); 5
mg/m3 TWA
(respirable fraction)***

Törökország
-

Cseh Köztársaság
TWA: 10.0 mg/m3***

Ausztria
-

Svájc
60***

Lengyelország
-

Norvégia
-

Írország
-

Kémiai név
Aluminium powder
(stabilized)***
7429-90-5

Származtatott hatásmentes szint
(DNEL)

Nem áll rendelkezésre információ.

Becsült legnagyobb ártalmatlan
koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ.

8.
2.Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése
Műszakiel
l
enőr
zések
Személ
yesvédőf
el
szer
el
és
Szem-/arcvédelem
Kézvédelem

Bőrést
est
védel
em

Légutak védelme

Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.
Vi
sel
j
enbi
zt
onságiszemüv
egetol
dal
v
édőkkel(
v
agyv
édőszemüv
eget
)
.
Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébenakeszt
yűnekmegf
el
el
ő
mér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,hogyakeszt
yű
anyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
onakeszt
yű
szál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.
Megf
el
el
őv
édőr
uházat
.Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébena
keszt
yűnekmegf
el
el
őmér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,
hogyakeszt
yűanyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
ona
keszt
yűszál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.A
keszt
yűknekmegkel
lf
el
el
ni
ükazEN374szabv
ánynak.
Egyik sem normál használati körülmények alatt.

ékozt
at
nikel
lahel
yihat
óságokat
,haaj
el
ent
ősebbki
öml
éseketnem t
udj
ák
Kör
nyezet
iexpozí
ci
óel
l
enőr
zések Táj
visszatartani.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.
1.Azal
apvet
őf
i
zi
kaiéskémi
ait
ul
aj
donságokr
avonat
kozói
nf
or
máci
ó
Paste/Gel***
Halmazállapot
Nem áll rendelkezésre információ
Kül
sőj
el
l
emzők
Szag
szürke
Szín
Szagküszöbérték

Tulajdonság
pH

j
el
l
emző
Nem áll rendelkezésre
információ

Megjegyzések •Módszer
Nem áll rendelkezésre információ

Értékek
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Olvadáspont/fagyáspont
Forráspont / forrásponttartomány
Lobbanáspont
Párolgási sebesség
Tűzveszél
yesség(
szi
l
ár
d,
gázhalmazállapot)
Gyúl
ékonyságl
i
mi
t
j
el
evegőben
Fel
sőgyul
l
adásihat
ár
:
Alsó gyulladási határ
Gőznyomás
Gőzsűr
űség
Fajsúly
Vízoldhatóság
Oldékonyság (oldékonyságok)
Megoszlási hányados
Öngyul
l
adásihőmér
sékl
et
Boml
ásihőmér
sékl
et
Kinematikai viszkozitás
Dinamikus viszkozitás
Robbanásveszélyes tulajdonságok
Oxidáló tulajdonságok

Nem áll rendelkezésre információ
> 150 °C / 302 °F
> 100 °C / > 212 °F
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
kb 0.931 g/cm3

@ 20⁰C
Nem áll rendelkezésre információ
@ 20°C

< 1.0 %

@ 20°C

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
@ 40 °C
@ 40 °C

9.2. Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nem áll rendelkezésre adat.
10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.
10.
3.Aveszél
yesr
eakci
ókl
ehet
ősége
Normál feldolgozás mellett semmi.
10.
4.Ker
ül
endőkör
ül
mények
Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.
10.
5.Nem összef
ér
het
őanyagok
Összeférhetetlen oxidálószerekkel. Savak. Bázisok.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Szénmonox
i
d.Ni
t
r
ogénox
i
dok
(NOx).

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
A termék ismertetése
A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján.
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Belélegzés
Szembe kerülés
Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés
Lenyelés

Nem áll rendelkezésre adat.
Nem áll rendelkezésre adat.
Nem áll rendelkezésre adat.
Nem áll rendelkezésre adat.

Ismeretlen akut toxicitás

akev
er
ék0%ai
smer
et
l
ent
ox
i
kushat
ástokozóösszet
ev
ő(
k)
bőlál
l
.

Kémiai név
Aluminium powder (stabilized)***

Orális LD50

Dermális LD50

Bőr
kor
r
ózi
ó/
bőr
i
r
r
i
t
áci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos
szemkárosodás/szemirritáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Érzékenyítés

Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt-mutagenitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkel
t
őhat
ás

Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT-i
smét
l
ődőexpozí
ci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Célszervi hatások

Szem,Légzőr
endszer
,Bőr
.

Aspirációs veszély

Nem áll rendelkezésre információ.

Belégzés LC50
> 5 mg/l (Rat 4h)***

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Azel
egy0%aol
yanösszet
ev
őkbőlál
l
,mel
yeki
smer
et
l
env
eszél
ytj
el
ent
enekav
í
zikör
nyezet
r
e
A termék ismertetése
Acute (short-term) algae toxicity
EK50
EK0
IC50
IC0
ErC50
EbC50

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Akut (rövid távú) hal toxicitás
LC50
LC0
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
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Acute (short-term) aquatic invertebrate toxicity
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) algatoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) haltoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Chronic (long-term) aquatic invertebrate toxicity
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A termék ismertetése
Biológiai lebomlás
BOD
ThCO2
DOC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.3. Bioakkumulációs képesség
A termék ismertetése
Biológiai felhalmozódás (faktor)

Nem áll rendelkezésre információ

12.4. A talajban való mobilitás
Nem áll rendelkezésre információ.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ezazanyagnem mi
nősülper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)
.Ezakészí
t
ménynem t
ar
t
al
mazol
yan
anyagokat
,mel
yekper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)mi
nősül
nek.Ezazanyagnem mi
nősülsem
nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon
per
zi
st
ensnekv
agynagyonbi
oakkumul
at
í
v
nak(
v
Pv
B)mi
nősül
nek.
12.6. Egyéb káros hatások
***

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Maradványokból/felhasználatlan
t
er
mékbőlszár
mazóhul
l
adék

Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket
és szabályokat.
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Szennyezett csomagolás

Aszennyezet
tcsomagokatt
el
j
esenkikel
lür
í
t
eni
,ésmegf
el
el
őt
i
szt
í
t
ásúj
r
af
ell
ehet
használni. Tisztítsa az átmeneti tárolókat vagy hordókat jóváhagyott létesítményben. A nem
tisztítható csomagolásokat hulladékként kezelni. A szennyezett göngyölegeket az
anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Alagútkorlátozási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
ADR veszély-azonosító (Kemmler-szám)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

RID
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

IMDG
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
EmS-szám
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:
14.7. Transport in bulk according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code
IATA
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
ERG kód
Korlátozott mennyiség (LQ)

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
Nem áll rendelkezésre információ

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-
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-

Megjegyzés:

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
el
őí
r
ások/
j
ogszabál
yok
Or
szágosel
őí
r
ások
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben
Franciaország
***
Kémiai név
Aluminium powder (stabilized)***
7429-90-5

Németország
***
Tárolási osztály

Francia RG-szám
RG 32
RG 16,RG 16bis***

10

Európai Unió
Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
bi
zt
onságánakv
édel
mér
őlszól
ó98/
24/
EKi
r
ányel
v
et
Nemzetközi jegyzékek
At
er
mékösszesösszet
evőj
eszer
epelakövet
kezőnyi
l
vánt
ar
t
ásij
egyzékeken:TSCA (Egyesült Államok), Európa
(EINECS/ELINCS/NLP).

15.1. Kémiai biztonsági értékelés
Ennekazanyagnaknem v
égezt
ékelakémi
aibi
zt
onságiér
t
ékel
ését
.Jel
enkev
er
ékekbenel
őf
or
dul
óanyagokv
egyibi
zt
onsági
értékelése nem lett elvégezve.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei
H228-Tűzv
eszél
yesszi
l
ár
danyag
H261-Ví
zzelér
i
nt
kezv
et
űzv
eszél
yesgázokatbocsátki
Átdolgozás száma

Lásd a piros szöveget csillag ebben a biztonsági adatlap a legújabb változásokat.

Ezazanyagbi
zt
onságiadat
l
apmegf
el
elaz1907/
2006/
EKr
endel
etel
őí
r
ásai
nak
A biztonsági adatlap vége
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Kiadás dátuma 13-máj.-2019

Felülvizsgálat dátuma 13-máj.-2019

Verziószám 4

1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
A termék neve

PM Xeramic® Silicon Grease 20163

Tiszta anyag/keverék

Elegy

1.
2Azanyagvagykever
ékmegf
el
el
őazonosí
t
ot
tf
el
használ
ása,i
l
l
et
veel
l
enj
aval
l
tf
el
használ
ása
Javasolt felhasználás
Ajánlott felhasználások ellen

Zsír
Nem áll rendelkezésre információ

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark Automotive Chemicals
Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The
Netherlandswww.petromark.eu - info@petromark.eu
Tel. +31 (0)251 211397
További információkért forduljon
Kapcsolattartó pont
E-mail cím

1.
4 S
.ür
gősségi t
el
ef
onszám

R&D
info@petromark.eu
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 (EK) szabályzat
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül.

2.2. Címkézési elemek
A termék azonosítója
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül.
Jel
zőszó
Nincs
EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható
2.3. Egyéb veszélyek
Nem áll rendelkezésre információ
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3.SZAKASZ:Összet
ét
elvagyazösszet
evőkr
evonat
kozóadat
ok
3.1 Anyagok
Nem alkalmazható
3.2 Keverékek

Kémiai név

EK-szám

CAS sz

REACH
törzskönyvi szám

Besorolás az (EK)
1272/2008 [CLP]
szabályzat szerint

Tömeg%

Octamethylcyclotetrasiloxane

209-136-7

556-67-2

Nem áll
rendelkezésre adat

Flam. Liq. 3 (H226)
Repr. 2 (H361f)
Aquatic Chronic 4 (H413)

0.1-1.5

Dodecamethylcyclohexasiloxane

208-762-8

540-97-6

Nem áll rendelkezésre adat

0.1-1.5

Decamethylcyclopentasiloxane

208-764-9

541-02-6

Nem áll
rendelkezésre adat
Nem áll
rendelkezésre adat

Nem áll rendelkezésre adat

0.1-1.5

Ez a termék különös aggodalomra okot adó egy vagy több jelölt anyagot tartalmaz [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk).
Octamethylcyclotetrasiloxane. Decamethylcyclopentasiloxane. Dodecamethylcyclohexasiloxane.
A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

4.SZAKASZ:El
sősegél
ynyúj
t
ás
4.
1.Azel
sősegél
ynyúj
t
ásii
nt
ézkedéseki
smer
t
et
ése
Általános tanács

Két
ségeset
én,v
agyhat
ünet
ekészl
el
het
ők,f
or
dul
j
onor
v
oshoz.

Belélegzés

Vi
gyef
r
i
ssl
ev
egőr
e.

Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés

Azonnalmossal
eszappannalésbőv
í
zzel
,mi
közbenl
ev
esziazösszesszennyezet
t
r
uházat
otésci
pőt
.

Szembe kerülés

Azonnalöbl
í
t
sebőv
í
zzel
.Akezdet
iöbl
í
t
ésut
ánazeset
l
ejj
el
enl
év
őkont
akt
l
encsételkel
l
távolítani és az öblítést még legalább 15 percig kell folytatni.

Lenyelés

Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Tünetek

Nincs ismert.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése
Az orvosok figyelmébe

Alkalmazzon tüneti kezelést.

5.SZAKASZ:Tűzvédel
mii
nt
ézkedések
5.1. Oltóanyagok
Megf
el
el
őol
t
óanyagok
Fel
használ
ás.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Tűzol
t
ópor
.Al
kohol
el
l
enál
l
óhab.Hűt
seat
ar
t
ál
yokatnagyonbőv
í
zzel
,mégj
óv
alat
űzki
al
v
ása
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után is.
Alkalmatlan oltóanyagok
Neal
kal
mazzoner
ősv
í
zsugar
at
,mi
v
elszét
szór
hat
j
aésel
t
er
j
eszt
het
iat
üzet
5.
2.Azanyagbólvagyakever
ékbőlszár
mazókül
önl
egesveszél
yek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
Veszélyes égéstermékek

Szén-dioxid (CO2), Szén-monoxid, Nitrogén-oxidok (NOx).

5.
3.Tűzol
t
óknakszól
ój
avasl
at
Tűzés/
v
agyr
obbanáseset
énakel
et
kezőgázokatnem szabadbel
él
egezni
.Használ
j
onv
í
zper
met
etaszemél
yzetv
édel
mér
eésa
v
eszél
yezt
et
et
tt
ar
t
ál
yokhűt
ésér
e.Vi
sel
j
enönhor
dól
égzőkészül
éketésv
édőr
uházat
ot
.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
a
köt
el
ező.Nehagyj
a,hogyat
űzol
t
ásiv
í
zcsat
or
nábav
agyv
í
zf
ol
yásokbaj
usson.

6.SZAKASZ:I
nt
ézkedésekvél
et
l
enszer
űexpozí
ci
ónál
6.
1.Személ
yióvi
nt
ézkedések,egyénivédőeszközökésvészhel
yzet
iel
j
ár
ások
Személyes óvintézkedések
Csúszásv
eszél
yt
er
mékszi
v
ár
gása/
ki
öml
ésemi
at
t
.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebea
gázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Ev
akuál
j
aaszemél
yzet
etbi
zt
onságost
er
ül
et
ekr
e.
Vészhelyzeti beavatkozóknak
Használ
j
aa8.szakaszbanel
őí
r
tszemél
yiv
édel
met
.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Elhatárolási módszerek

Akadál
yozzamegat
ov
ábbiszi
v
ár
gástv
agyki
öml
ést
,haezbi
zt
onságosanmegt
ehet
ő.

Feltisztítási módszerek

Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Aki
öml
öt
tf
ol
yadékotf
edj
ebe
homokkal
,f
öl
ddelv
agymásnem éghet
ő,nedv
szí
v
óanyaggal
.Gát
t
alzár
j
akör
ül
.Szedj
ef
el
mechani
kai
l
ag,megf
el
el
őkont
éner
ekber
akv
aár
t
al
mat
l
aní
t
áshoz.Al
aposant
i
szt
í
t
samega
szennyezett felületet.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben.Tov
ábbiökol
ógi
ait
áj
ékozt
at
ásér
t
,l
ásda12.szakaszt
.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok
Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebeagázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Azel
őí
r
tegyéni
v
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Gázszökéseset
énv
agyhaazanyagf
ol
yóv
í
zbe,t
al
aj
bav
agycsat
or
nábaker
ül
,t
áj
ékozt
assa
az illetékes hatóságokat.
Általános higiéniai szempontok
At
er
mékhasznál
at
aközbent
i
l
osenni
,i
nniv
agydohányozni
.Ahasznál
at
otköv
et
őenakezetal
aposanmegkel
lmosni
.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási körülmények
Tar
t
saazedényzet
etj
óll
ezár
v
a,szár
azésj
ólszel
l
őzőhel
yen.Sohanehasznál
j
ont
úl
nyomástazür
í
t
éshez;ahor
dónem
nyomástartó edény.
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7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kockázatkezelési módszerek (RMM)
Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

8.SZAKASZ:Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése/
egyénivédel
em
8.
1.El
l
enőr
zésipar
amét
er
ek
Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által
meghat
ár
ozot
tf
ogl
al
kozásiex
pozí
ci
óshat
ár
ér
t
ékekkelr
endel
kezőv
eszél
yesanyagot
.

Származtatott hatásmentes szint
(DNEL)

Nem áll rendelkezésre információ

Becsült legnagyobb ártalmatlan
koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ

8.
2.Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése
Műszakiel
l
enőr
zések
Személ
yesvédőf
el
szer
el
és
Szem-/arcvédelem
Kézvédelem

Bőrést
est
védel
em

Légutak védelme

Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.
Vi
sel
j
enbi
zt
onságiszemüv
egetol
dal
v
édőkkel(
v
agyv
édőszemüv
eget
)
.
Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébenakeszt
yűnekmegf
el
el
ő
mér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,hogyakeszt
yű
anyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
onakeszt
yű
szál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.
Megf
el
el
őv
édőr
uházat
.Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébena
keszt
yűnekmegf
el
el
őmér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,
hogyakeszt
yűanyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
ona
keszt
yűszál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.A
keszt
yűknekmegkel
lf
el
el
ni
ükazEN374szabv
ánynak.
Egyik sem normál használati körülmények alatt.

ékozt
at
nikel
lahel
yihat
óságokat
,haaj
el
ent
ősebbki
öml
éseketnem t
udj
ák
Kör
nyezet
iexpozí
ci
óel
l
enőr
zések Táj
visszatartani.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.
1.Azal
apvet
őf
i
zi
kaiéskémi
ait
ul
aj
donságokr
avonat
kozói
nf
or
máci
ó
Paste/Gel
Halmazállapot
Nem áll rendelkezésre információ
Kül
sőj
el
l
emzők
Szag
át
t
et
szőf
ehér
Szín
Szagküszöbérték
Tulajdonság
pH
Olvadáspont/fagyáspont
Forráspont / forrásponttartomány
Lobbanáspont
Párolgási sebesség
Tűzveszél
yesség(
szi
l
ár
d,
gázhalmazállapot)
Gyúl
ékonyságl
i
mi
t
j
el
evegőben

Értékek

j
el
l
emző
Nem áll rendelkezésre
információ

Megjegyzések •Módszer
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

> 150 °C / 302 °F
> 100 °C / > 212 °F
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
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Fel
sőgyul
l
adásihat
ár
:
Alsó gyulladási határ
Gőznyomás
Gőzsűr
űség
Fajsúly

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
kb 1.027 g/cm3

@ 20⁰C
Nem áll rendelkezésre információ
@ 20°C

Vízoldhatóság

< 1.0 %

@ 20°C

Oldékonyság (oldékonyságok)
Megoszlási hányados
Öngyul
l
adásihőmér
sékl
et
Boml
ásihőmér
sékl
et
Kinematikai viszkozitás
Dinamikus viszkozitás
Robbanásveszélyes tulajdonságok
Oxidáló tulajdonságok

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
@ 40 °C
@ 40 °C

9.2. Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nem áll rendelkezésre adat.
10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.
10.
3.Aveszél
yesr
eakci
ókl
ehet
ősége
Normál feldolgozás mellett semmi.
10.
4.Ker
ül
endőkör
ül
mények
Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.
10.
5.Nem összef
ér
het
őanyagok
Összeférhetetlen oxidálószerekkel. Savak. Bázisok.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Szénmonox
i
d.Ni
t
r
ogénox
i
dok
(NOx).

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
A termék ismertetése
A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján.
Nem áll rendelkezésre adat.
Belélegzés
Nem áll rendelkezésre adat.
Szembe kerülés
Nem áll rendelkezésre adat.
Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés
Nem áll rendelkezésre adat.
Lenyelés
Ismeretlen akut toxicitás

akev
er
ék0%ai
smer
et
l
ent
ox
i
kushat
ástokozóösszet
ev
ő(
k)
bőlál
l
.
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Kémiai név
Octamethylcyclotetrasiloxane

Orális LD50
= 1540 mg/kg ( Rat )

Dermális LD50
= 794 µL/kg ( Rabbit )

Bőr
kor
r
ózi
ó/
bőr
i
r
r
i
t
áci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos
szemkárosodás/szemirritáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Érzékenyítés

Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt-mutagenitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkel
t
őhat
ás

Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT-i
smét
l
ődőexpozí
ci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély

Nem áll rendelkezésre információ.

Belégzés LC50
= 36 g/m3 ( Rat ) 4 h

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Azel
egy0%aol
yanösszet
ev
őkbőlál
l
,mel
yeki
smer
et
l
env
eszél
ytj
el
ent
enekav
í
zikör
nyezet
r
e
A termék ismertetése
Acute (short-term) algae toxicity
EK50
EK0
IC50
IC0
ErC50
EbC50

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Akut (rövid távú) hal toxicitás
LC50
LC0
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Acute (short-term) aquatic invertebrate toxicity
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) algatoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
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Krónikus (hosszú távú) haltoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Chronic (long-term) aquatic invertebrate toxicity
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A termék ismertetése
Biológiai lebomlás
BOD
ThCO2
DOC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.3. Bioakkumulációs képesség
A termék ismertetése
Biológiai felhalmozódás (faktor)

Nem áll rendelkezésre információ

12.4. A talajban való mobilitás
Nem áll rendelkezésre információ.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ezazanyagnem mi
nősülper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)
.Ezakészí
t
ménynem t
ar
t
al
mazol
yan
anyagokat
,mel
yekper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)mi
nősül
nek.Ezazanyagnem mi
nősülsem
nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon
per
zi
st
ensnekv
agynagyonbi
oakkumul
at
í
v
nak(
v
Pv
B)mi
nősül
nek.
12.6. Egyéb káros hatások
Nem áll rendelkezésre információ

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Maradványokból/felhasználatlan
t
er
mékbőlszár
mazóhul
l
adék

Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket
és szabályokat.

Szennyezett csomagolás

Aszennyezet
tcsomagokatt
el
j
esenkikel
lür
í
t
eni
,ésmegf
el
el
őt
i
szt
í
t
ásúj
r
af
ell
ehet
használni. Tisztítsa az átmeneti tárolókat vagy hordókat jóváhagyott létesítményben. A nem
tisztítható csomagolásokat hulladékként kezelni. A szennyezett göngyölegeket az
anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR
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14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Alagútkorlátozási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
ADR veszély-azonosító (Kemmler-szám)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

RID
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

IMDG
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
EmS-szám
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:
14.7. Transport in bulk according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code
IATA
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
ERG kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
Nem áll rendelkezésre információ

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
el
őí
r
ások/
j
ogszabál
yok
Or
szágosel
őí
r
ások
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Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben
Németország
Vízveszélyességi osztály (WGK) enyhén veszélyes vizekre (WGK 1)
Tárolási osztály

10

Európai Unió
Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
bi
zt
onságánakv
édel
mér
őlszól
ó98/
24/
EKi
r
ányel
v
et
Ez a termék különös aggodalomra okot adó egy vagy több jelölt anyagot tartalmaz [(EK) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59.
cikk). Octamethylcyclotetrasiloxane. Decamethylcyclopentasiloxane. Dodecamethylcyclohexasiloxane.
Nemzetközi jegyzékek
At
er
mékösszesösszet
evőj
eszer
epelakövet
kezőnyi
l
vánt
ar
t
ásij
egyzékeken:TSCA (Egyesült Államok), Európa
(EINECS/ELINCS/NLP).

15.1. Kémiai biztonsági értékelés
Ennekazanyagnaknem v
égezt
ékelakémi
aibi
zt
onságiér
t
ékel
ését
.Jel
enkev
er
ékekbenel
őf
or
dul
óanyagokv
egyibi
zt
onsági
értékelése nem lett elvégezve.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei
H226-Tűzv
eszél
yesf
ol
yadékésgőz
H361f-Fel
t
ehet
őenkár
osí
t
j
aat
er
mékenységet
H413-Hosszant
ar
t
óár
t
al
mashat
ástgyakor
ol
hatav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a
Sür
gősségit
el
ef
onszám
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország
Olaszország
Hollandia
Norvégia
Lengyelország
Portugália
Spanyolország
Svédország
Törökország
Közel-Kelet
Közel-Kelet / Afrika

+420 228 882 830 (NCEC 24/7)
+45 8988 2286 (NCEC 24/7)
+358 9 7479 0199 (NCEC 24/7)
+33 1 72 11 00 03 (NCEC 24/7)
+49 89 220 61012 (NCEC 24/7)***
+30 21 1198 3182 (NCEC 24/7)
+39 02 3604 2884 (NCEC 24/7)
+31 10 713 8195 (NCEC 24/7)
+47 2103 4452 (NCEC 24/7)
+48 22 307 3690 (NCEC 24/7)
+351 30880 4750 (NCEC 24/7)
+34 91 114 2520 (NCEC 24/7)
+46 8 566 42573 (NCEC 24/7)
+90 212 375 5231 (NCEC 24/7)
+973 1619 8321 (NCEC 24/7)
+44 1235 239671 (NCEC 24/7)

Átdolgozás száma

Lásd a piros szöveget csillag ebben a biztonsági adatlap a legújabb változásokat.

Ezazanyagbi
zt
onságiadat
l
apmegf
el
elaz1907/
2006/
EKr
endel
etel
őí
r
ásai
nak
A biztonsági adatlap vége
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Kiadás dátuma 17-júl.-2017

Felülvizsgálat dátuma 17-júl.-2017

Verziószám 1.01

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

A termék neve

PM Xeramic® Lithium Complex EP-2 Grease 20164

Tiszta anyag/keverék

Elegy

1.2
Az
anyagvagy
kever
ék
megf
ele
lő
azo
nosít
ot
f
t
elh
aszn
álá
sa
ille
,t
ve
elle
nja
vallt
f
elh
aszn
álá
sa
Javasolt felhasználás
Ajánlott felhasználások ellen

kenőanyagZsí
r
*
*
*
Nem áll rendelkezésre információ

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark Automotive Chemicals
Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The
Netherlands www.petromark.eu - info@petromark.eu

További információkért forduljon
Kapcsolattartó pont
E-mail cím

R&D
info@petromark.eu

1.
4.Sür
gősségi t
el
ef
onszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 (EK) szabályzat
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül

2.2. Címkézési elemek
A termék azonosítója
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül
Jel
zőszó
Nincs

2.3. Egyéb veszélyek
Nem áll rendelkezésre információ

3.SZAKASZ:Összet
ét
elvagyazösszet
evőkr
evonat
kozóadat
ok
3.1 Anyagok
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Nem alkalmazható
3.2 Keverékek
Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján
A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

4.SZAKASZ:El
sősegél
ynyúj
t
ás
4.
1.Azel
sősegél
ynyúj
t
ásii
nt
ézkedéseki
smer
t
et
ése
Általános tanács

Két
ségeset
én,v
agyhat
ünet
ekészl
el
het
ők,f
or
dul
j
onor
v
oshoz.

Belélegzés

Vi
gyef
r
i
ssl
ev
egőr
e.

Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés

Azonnalmossal
eszappannalésbőv
í
zzel
,mi
közbenl
ev
esziazösszesszennyezet
t
r
uházat
otésci
pőt
.

Szembe kerülés

Haazanyagaszemekbeker
ül
,azonnalbőv
í
zzel
,per
cekenker
eszt
ülkel
löbl
í
t
eni
.

Lenyelés

Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Tünetek

Nincs ismert.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése
Az orvosok figyelmébe

Alkalmazzon tüneti kezelést.

5.SZAKASZ:Tűzvédel
mii
nt
ézkedések
5.1. Oltóanyagok
Megf
el
el
őol
t
óanyagok
Fel
használ
ás.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Tűzol
t
ópor
.Al
kohol
el
l
enál
l
óhab.Hűt
seat
ar
t
ál
yokatnagyonbőv
í
zzel
,mégj
óv
alat
űzki
al
v
ása
után is.
Alkalmatlan oltóanyagok
Neal
kal
mazzoner
ősv
í
zsugar
at
,mi
v
elszét
szór
hat
j
aésel
t
er
j
eszt
het
iat
üzet
5.
2.Azanyagbólvagyakever
ékbőlszár
mazókül
önl
egesveszél
yek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
Veszélyes égéstermékek

Szén-dioxid (CO2), Szén-monoxid, Nitrogén-oxidok (NOx).

5.
3.Tűzol
t
óknakszól
ój
avasl
at
Tűzés/
v
agyr
obbanáseset
énakel
et
kezőgázokatnem szabadbel
él
egezni
.Használ
j
onv
í
zper
met
etaszemél
yzetv
édel
mér
eésa
v
eszél
yezt
et
et
tt
ar
t
ál
yokhűt
ésér
e.Vi
sel
j
enönhor
dól
égzőkészül
éketésv
édőr
uházat
ot
.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
a
köt
el
ező.

6.SZAKASZ:I
nt
ézkedésekvél
et
l
enszer
űexpozí
ci
ónál
6.
1.Személ
yióvi
nt
ézkedések,egyénivédőeszközökésvészhel
yzet
iel
j
ár
ások
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Személyes óvintézkedések
Csúszásv
eszél
yt
er
mékszi
v
ár
gása/
ki
öml
ésemi
at
t
.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.
Vészhelyzeti beavatkozóknak
Használ
j
aa8.szakaszbanel
őí
r
tszemél
yiv
édel
met
.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Elhatárolási módszerek

Akadál
yozzamegat
ov
ábbiszi
v
ár
gástv
agyki
öml
ést
,haezbi
zt
onságosanmegt
ehet
ő.

Feltisztítási módszerek

Szedj
ef
elmechani
kai
l
ag,megf
el
el
őkont
éner
ekber
akv
aár
t
al
mat
l
aní
t
áshoz.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben.Tov
ábbiökol
ógi
ait
áj
ékozt
at
ásér
t
,l
ásda12.szakaszt
.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok
Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Használ
j
aa8.szakaszbanel
őí
r
tszemél
yiv
édel
met
.
Általános higiéniai szempontok
At
er
mékhasznál
at
aközbent
i
l
osenni
,i
nniv
agydohányozni
.Ahasznál
at
otköv
et
őenakezetal
aposanmegkel
lmosni
.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási körülmények
Tar
t
saazedényzet
etj
óll
ezár
v
a,szár
azésj
ólszel
l
őzőhel
yen.Sohanehasznál
j
ont
úl
nyomástazür
í
t
éshez;ahor
dónem
nyomástartó edény.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kockázatkezelési módszerek (RMM)
Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

8.SZAKASZ:Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése/
egyénivédel
em
8.
1.El
l
enőr
zésipar
amét
er
ek
Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által
meghat
ár
ozot
tf
ogl
al
kozásiex
pozí
ci
óshat
ár
ér
t
ékekkelr
endel
kezőv
eszél
yesanyagot
.

Származtatott hatásmentes szint
(DNEL)

Nem áll rendelkezésre információ.

Becsült legnagyobb ártalmatlan
koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ.

8.
2.Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése
Műszakiel
l
enőr
zések

Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.

Személ
yesvédőf
el
szer
el
és
Szem-/arcvédelem

Szor
oszár
óv
édőszemüv
eg.
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Bőrést
est
védel
em
Légutak védelme

Megf
el
el
őv
édőr
uházat
.Műanyag-v
agygumi
keszt
yű.
Haműszakiel
szí
v
ásiv
agyszel
l
őzt
et
ésimegol
dásnem l
ehet
ségesv
agynem el
egendő,
l
égzésv
édőeszköztkel
lv
i
sel
ni
.

ékozt
at
nikel
lahel
yihat
óságokat
,haaj
el
ent
ősebbki
öml
éseketnem t
udj
ák
Kör
nyezet
iexpozí
ci
óel
l
enőr
zések Táj
visszatartani.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.
1.Azal
apvet
őf
i
zi
kaiéskémi
ait
ul
aj
donságokr
avonat
kozói
nf
or
máci
ó
Paste/Gel***
Halmazállapot
Nem áll rendelkezésre információ
Kül
sőj
el
l
emzők
Szag
sötétbarna
Szín
Szagküszöbérték

Tulajdonság
pH
Olvadáspont/fagyáspont
Forráspont / forrásponttartomány
Lobbanáspont
Párolgási sebesség
Tűzveszél
yesség(
szi
l
ár
d,
gázhalmazállapot)
Gyúl
ékonyságl
i
mi
t
j
el
evegőben
Fel
sőgyul
l
adásihat
ár
:
Alsó gyulladási határ
Gőznyomás
Gőzsűr
űség
Fajsúly
Vízoldhatóság
Oldékonyság (oldékonyságok)
Megoszlási hányados
Öngyul
l
adásihőmér
sékl
et
Boml
ásihőmér
sékl
et
Kinematikai viszkozitás
Dinamikus viszkozitás
Robbanásveszélyes tulajdonságok
Oxidáló tulajdonságok

j
el
l
emző
Nem áll rendelkezésre
információ

Megjegyzések •Módszer
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Értékek
> 300 °C / 572 °F
> 200 °C / > 392 °F

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
kb 0.924*** g/cm3
Nem áll rendelkezésre adat
Vízben oldhatatlan***

> 200 °C
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

@ 20⁰C
Nem áll rendelkezésre információ
@ 20°C
@ 20⁰C
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
@ 40 °C
@ 40 °C

9.2. Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nem áll rendelkezésre adat.
10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.
10.
3.Aveszél
yesr
eakci
ókl
ehet
ősége
Normál feldolgozás mellett semmi.
10.
4.Ker
ül
endőkör
ül
mények
Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.
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10.
5.Nem összef
ér
het
őanyagok
Összeférhetetlen oxidálószerekkel. Savak. Bázisok.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Szénmonox
i
d.Ni
t
r
ogénox
i
dok
(NOx).

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
A termék ismertetése
A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján.
Nem áll rendelkezésre adat.
Belélegzés
Nem áll rendelkezésre adat.
Szembe kerülés
Nem áll rendelkezésre adat.
Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés
Nem áll rendelkezésre adat.
Lenyelés

Ismeretlen akut toxicitás

akev
er
ék0%ai
smer
et
l
ent
ox
i
kushat
ástokozóösszet
ev
ő(
k)
bőlál
l
.

Bőr
kor
r
ózi
ó/
bőr
i
r
r
i
t
áci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos
szemkárosodás/szemirritáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Érzékenyítés

Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt-mutagenitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkel
t
őhat
ás

Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT-i
smét
l
ődőexpozí
ci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély

Nem áll rendelkezésre információ.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Azel
egy0%aol
yanösszet
ev
őkbőlál
l
,mel
yeki
smer
et
l
env
eszél
ytj
el
ent
enekav
í
zikör
nyezet
r
e
A termék ismertetése
Acute (short-term) algae toxicity

_____________________________________________________________________________________________
Oldal 5 / 8

Felülvizsgálat dátuma 17-júl.-2017
PM Xeramic® Lithium Complex EP-2 Grease
_____________________________________________________________________________________________
EK50
EK0
IC50
IC0
ErC50
EbC50

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Akut (rövid távú) hal toxicitás
LC50
LC0
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Acute (short-term) aquatic invertebrate toxicity
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) algatoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) haltoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Chronic (long-term) aquatic invertebrate toxicity
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A termék ismertetése
Biológiai lebomlás
BOD
ThCO2
DOC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.3. Bioakkumulációs képesség
A termék ismertetése
Biológiai felhalmozódás (faktor)

Nem áll rendelkezésre információ

12.4. A talajban való mobilitás
Nem áll rendelkezésre információ.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ezazanyagnem mi
nősülper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)
.Ezakészí
t
ménynem t
ar
t
al
mazol
yan
anyagokat
,mel
yekper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)mi
nősül
nek.Ezazanyagnem mi
nősülsem
nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon
per
zi
st
ensnekv
agynagyonbi
oakkumul
at
í
v
nak(
v
Pv
B)mi
nősül
nek.
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12.6. Egyéb káros hatások
Nem áll rendelkezésre információ

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Maradványokból/felhasználatlan
t
er
mékbőlszár
mazóhul
l
adék

Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket
és szabályokat.

Szennyezett csomagolás

Aszennyezet
tcsomagokatt
el
j
esenkikel
lür
í
t
eni
,ésmegf
el
el
őt
i
szt
í
t
ásúj
r
af
ell
ehet
használni. Tisztítsa az átmeneti tárolókat vagy hordókat jóváhagyott létesítményben. A nem
tisztítható csomagolásokat hulladékként kezelni. A szennyezett göngyölegeket az
anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Alagútkorlátozási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
ADR veszély-azonosító (Kemmler-szám)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

RID
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

IMDG
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
EmS-szám
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-
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Nem áll rendelkezésre információ

14.7. Transport in bulk according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code
IATA
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
ERG kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
el
őí
r
ások/
j
ogszabál
yok
Or
szágosel
őí
r
ások
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben
Németország
***
Tárolási osztály

10

Európai Unió
Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
bi
zt
onságánakv
édel
mér
őlszól
ó98/
24/
EKi
r
ányel
v
et
Nemzetközi jegyzékek
At
er
mékösszesösszet
evőj
eszer
epelakövet
kezőnyi
l
vánt
ar
t
ásij
egyzékeken:TSCA (Egyesült Államok), Európa
(EINECS/ELINCS/NLP).

15.1. Kémiai biztonsági értékelés
Ennekazanyagnaknem v
égezt
ékelakémi
aibi
zt
onságiér
t
ékel
ését
.Jel
enkev
er
ékekbenel
őf
or
dul
óanyagokv
egyibi
zt
onsági
értékelése nem lett elvégezve.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Átdolgozás száma

Lásd a piros szöveget csillag ebben a biztonsági adatlap a legújabb változásokat.

Ezazanyagbi
zt
onságiadat
l
apmegf
el
elaz1907/
2006/
EKr
endel
etel
őí
r
ásai
nak
A biztonsági adatlap vége

_____________________________________________________________________________________________
Oldal 8 / 8

Biztonsági adatlap
PM Xeramic® Lithium EP-2 Grease
Kiadás dátuma 17-júl.-2017

Felülvizsgálat dátuma 17-júl.-2017

Verziószám 1.01

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

A termék neve

PM Xeramic® Lithium EP-2 Grease 20165

Tiszta anyag/keverék

Elegy

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználási, illetve ellenjavalt felhasználásai
Javasolt felhasználás
Ajánlott felhasználások ellen

kenőanyagZsí
r
*
*
*
Nem áll rendelkezésre információ

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark Automotive Chemicals
Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The
Netherlands www.petromark.eu - info@petromark.eu

További információkért forduljon
Kapcsolattartó pont
E-mail cím

R&D
info@petromark.eu

1.
4.Sür
gősségi t
el
ef
onszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 (EK) szabályzat
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül

2.2. Címkézési elemek
A termék azonosítója
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül
Jel
zőszó
Nincs

2.3. Egyéb veszélyek
Nem áll rendelkezésre információ

3.SZAKASZ:Összet
ét
elvagyazösszet
evőkr
evonat
kozóadat
ok
3.1 Anyagok
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Nem alkalmazható
3.2 Keverékek
Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján
A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

4.SZAKASZ:El
sősegél
ynyúj
t
ás
4.
1.Azel
sősegél
ynyúj
t
ásii
nt
ézkedéseki
smer
t
et
ése
Általános tanács

Két
ségeset
én,v
agyhat
ünet
ekészl
el
het
ők,f
or
dul
j
onor
v
oshoz.

Belélegzés

Vi
gyef
r
i
ssl
ev
egőr
e.

Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés

Azonnalmossal
eszappannalésbőv
í
zzel
,mi
közbenl
ev
esziazösszesszennyezet
t
r
uházat
otésci
pőt
.

Szembe kerülés

Haazanyagaszemekbeker
ül
,azonnalbőv
í
zzel
,per
cekenker
eszt
ülkel
löbl
í
t
eni
.

Lenyelés

Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Tünetek

Nincs ismert.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése
Az orvosok figyelmébe

Alkalmazzon tüneti kezelést.

5.SZAKASZ:Tűzvédel
mii
nt
ézkedések
5.1. Oltóanyagok
Megf
el
el
őol
t
óanyagok
Fel
használ
ás.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Tűzol
t
ópor
.Al
kohol
el
l
enál
l
óhab.Hűt
seat
ar
t
ál
yokatnagyonbőv
í
zzel
,mégj
óv
alat
űzki
al
v
ása
után is.
Alkalmatlan oltóanyagok
Neal
kal
mazzoner
ősv
í
zsugar
at
,mi
v
elszét
szór
hat
j
aésel
t
er
j
eszt
het
iat
üzet
5.
2.Azanyagbólvagyakever
ékbőlszár
mazókül
önl
egesveszél
yek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
Veszélyes égéstermékek

Szén-dioxid (CO2), Szén-monoxid, Nitrogén-oxidok (NOx).

5.
3.Tűzol
t
óknakszól
ój
avasl
at
Tűzés/
v
agyr
obbanáseset
énakel
et
kezőgázokatnem szabadbel
él
egezni
.Használ
j
onv
í
zper
met
etaszemél
yzetv
édel
mér
eésa
v
eszél
yezt
et
et
tt
ar
t
ál
yokhűt
ésér
e.Vi
sel
j
enönhor
dól
égzőkészül
éketésv
édőr
uházat
ot
.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
a
köt
el
ező.

6.SZAKASZ:I
nt
ézkedésekvél
et
l
enszer
űexpozí
ci
ónál
6.
1.Személ
yióvi
nt
ézkedések,egyénivédőeszközökésvészhel
yzet
iel
j
ár
ások
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Személyes óvintézkedések
Csúszásv
eszél
yt
er
mékszi
v
ár
gása/
ki
öml
ésemi
at
t
.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.
Vészhelyzeti beavatkozóknak
Használ
j
aa8.szakaszbanel
őí
r
tszemél
yiv
édel
met
.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Elhatárolási módszerek

Akadál
yozzamegat
ov
ábbiszi
v
ár
gástv
agyki
öml
ést
,haezbi
zt
onságosanmegt
ehet
ő.

Feltisztítási módszerek

Szedj
ef
elmechani
kai
l
ag,megf
el
el
őkont
éner
ekber
akv
aár
t
al
mat
l
aní
t
áshoz.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben.Tov
ábbiökol
ógi
ait
áj
ékozt
at
ásér
t
,l
ásda12.szakaszt
.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok
Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Használ
j
aa8.szakaszbanel
őí
r
tszemél
yiv
édel
met
.
Általános higiéniai szempontok
At
er
mékhasznál
at
aközbent
i
l
osenni
,i
nniv
agydohányozni
.Ahasznál
at
otköv
et
őenakezetal
aposanmegkel
lmosni
.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási körülmények
Tar
t
saazedényzet
etj
óll
ezár
v
a,szár
azésj
ólszel
l
őzőhel
yen.Sohanehasznál
j
ont
úl
nyomástazür
í
t
éshez;ahor
dónem
nyomástartó edény.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kockázatkezelési módszerek (RMM)
Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

8.SZAKASZ:Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése/
egyénivédel
em
8.
1.El
l
enőr
zésipar
amét
er
ek
Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által
meghat
ár
ozot
tf
ogl
al
kozásiex
pozí
ci
óshat
ár
ér
t
ékekkelr
endel
kezőv
eszél
yesanyagot
.

Származtatott hatásmentes szint
(DNEL)

Nem áll rendelkezésre információ.

Becsült legnagyobb ártalmatlan
koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ.

8.
2.Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése
Műszakiel
l
enőr
zések

Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.

Személ
yesvédőf
el
szer
el
és
Szem-/arcvédelem

Szor
oszár
óv
édőszemüv
eg.
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Bőrést
est
védel
em
Légutak védelme

Megf
el
el
őv
édőr
uházat
.Műanyag-v
agygumi
keszt
yű.
Haműszakiel
szí
v
ásiv
agyszel
l
őzt
et
ésimegol
dásnem l
ehet
ségesv
agynem el
egendő,
l
égzésv
édőeszköztkel
lv
i
sel
ni
.

ékozt
at
nikel
lahel
yihat
óságokat
,haaj
el
ent
ősebbki
öml
éseketnem t
udj
ák
Kör
nyezet
iexpozí
ci
óel
l
enőr
zések Táj
visszatartani.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.
1.Azal
apvet
őf
i
zi
kaiéskémi
ait
ul
aj
donságokr
avonat
kozói
nf
or
máci
ó
Paste/Gel***
Halmazállapot
Nem áll rendelkezésre információ
Kül
sőj
el
l
emzők
Szag
sötétbarna
Szín
Szagküszöbérték

Tulajdonság
pH
Olvadáspont/fagyáspont
Forráspont / forrásponttartomány
Lobbanáspont
Párolgási sebesség
Tűzveszél
yesség(
szi
l
ár
d,
gázhalmazállapot)
Gyúl
ékonyságl
i
mi
t
j
el
evegőben
Fel
sőgyul
l
adásihat
ár
:
Alsó gyulladási határ
Gőznyomás
Gőzsűr
űség
Fajsúly
Vízoldhatóság
Oldékonyság (oldékonyságok)
Megoszlási hányados
Öngyul
l
adásihőmér
sékl
et
Boml
ásihőmér
sékl
et
Kinematikai viszkozitás
Dinamikus viszkozitás
Robbanásveszélyes tulajdonságok
Oxidáló tulajdonságok

j
el
l
emző
Nem áll rendelkezésre
információ

Megjegyzések •Módszer
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Értékek
> 300 °C / 572 °F
> 200 °C / > 392 °F

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
kb 0.924*** g/cm3
Nem áll rendelkezésre adat
Vízben oldhatatlan***

> 200 °C
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

@ 20⁰C
Nem áll rendelkezésre információ
@ 20°C
@ 20⁰C
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
@ 40 °C
@ 40 °C

9.2. Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nem áll rendelkezésre adat.
10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.
10.
3.Aveszél
yesr
eakci
ókl
ehet
ősége
Normál feldolgozás mellett semmi.
10.
4.Ker
ül
endőkör
ül
mények
Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.
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10.
5.Nem összef
ér
het
őanyagok
Összeférhetetlen oxidálószerekkel. Savak. Bázisok.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Szénmonox
i
d.Ni
t
r
ogénox
i
dok
(NOx).

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
A termék ismertetése
A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján.
Nem áll rendelkezésre adat.
Belélegzés
Nem áll rendelkezésre adat.
Szembe kerülés
Nem áll rendelkezésre adat.
Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés
Nem áll rendelkezésre adat.
Lenyelés

Ismeretlen akut toxicitás

akev
er
ék0%ai
smer
et
l
ent
ox
i
kushat
ástokozóösszet
ev
ő(
k)
bőlál
l
.

Bőr
kor
r
ózi
ó/
bőr
i
r
r
i
t
áci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos
szemkárosodás/szemirritáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Érzékenyítés

Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt-mutagenitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkel
t
őhat
ás

Nem áll rendelkezésre információ.

Reprodukciós toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT-i
smét
l
ődőexpozí
ci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély

Nem áll rendelkezésre információ.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Azel
egy0%aol
yanösszet
ev
őkbőlál
l
,mel
yeki
smer
et
l
env
eszél
ytj
el
ent
enekav
í
zikör
nyezet
r
e
A termék ismertetése
Acute (short-term) algae toxicity
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EK50
EK0
IC50
IC0
ErC50
EbC50

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Akut (rövid távú) hal toxicitás
LC50
LC0
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Acute (short-term) aquatic invertebrate toxicity
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) algatoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) haltoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Chronic (long-term) aquatic invertebrate toxicity
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A termék ismertetése
Biológiai lebomlás
BOD
ThCO2
DOC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.3. Bioakkumulációs képesség
A termék ismertetése
Biológiai felhalmozódás (faktor)

Nem áll rendelkezésre információ

12.4. A talajban való mobilitás
Nem áll rendelkezésre információ.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ezazanyagnem mi
nősülper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)
.Ezakészí
t
ménynem t
ar
t
al
mazol
yan
anyagokat
,mel
yekper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)mi
nősül
nek.Ezazanyagnem mi
nősülsem
nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon
per
zi
st
ensnekv
agynagyonbi
oakkumul
at
í
v
nak(
v
Pv
B)mi
nősül
nek.
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12.6. Egyéb káros hatások
Nem áll rendelkezésre információ

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Maradványokból/felhasználatlan
t
er
mékbőlszár
mazóhul
l
adék

Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket
és szabályokat.

Szennyezett csomagolás

Aszennyezet
tcsomagokatt
el
j
esenkikel
lür
í
t
eni
,ésmegf
el
el
őt
i
szt
í
t
ásúj
r
af
ell
ehet
használni. Tisztítsa az átmeneti tárolókat vagy hordókat jóváhagyott létesítményben. A nem
tisztítható csomagolásokat hulladékként kezelni. A szennyezett göngyölegeket az
anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Alagútkorlátozási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
ADR veszély-azonosító (Kemmler-szám)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

RID
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

IMDG
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
EmS-szám
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-
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Nem áll rendelkezésre információ

14.7. Transport in bulk according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code
IATA
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
ERG kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
el
őí
r
ások/
j
ogszabál
yok
Or
szágosel
őí
r
ások
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben
Németország
***
Tárolási osztály

10

Európai Unió
Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
bi
zt
onságánakv
édel
mér
őlszól
ó98/
24/
EKi
r
ányel
v
et
Nemzetközi jegyzékek
At
er
mékösszesösszet
evőj
eszer
epelakövet
kezőnyi
l
vánt
ar
t
ásij
egyzékeken:TSCA (Egyesült Államok), Európa
(EINECS/ELINCS/NLP).

15.1. Kémiai biztonsági értékelés
Ennekazanyagnaknem v
égezt
ékelakémi
aibi
zt
onságiér
t
ékel
ését
.Jel
enkev
er
ékekbenel
őf
or
dul
óanyagokv
egyibi
zt
onsági
értékelése nem lett elvégezve.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Átdolgozás száma

Lásd a piros szöveget csillag ebben a biztonsági adatlap a legújabb változásokat.

Ezazanyagbi
zt
onságiadat
l
apmegf
el
elaz1907/
2006/
EKr
endel
etel
őí
r
ásai
nak
A biztonsági adatlap vége
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Kiadás dátuma 02-nov.-2018

Felülvizsgálat dátuma 02-nov.-2018

Verziószám 1.01

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

A termék neve

PM Xeramic® Mos2 EP-2 Grease 20166

Tiszta anyag/keverék

Elegy

1.
2Azanyagvagykever
ékmegf
el
el
őazonosí
t
ot
tf
el
használ
ása,i
l
l
et
veel
l
enj
aval
l
tf
el
használ
ása
Javasolt felhasználás
Ajánlott felhasználások ellen

kenőanyagZsí
r
*
*
*
Nem áll rendelkezésre információ

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark Automotive Chemicals
Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The
Netherlands www.petromark.eu - info@petromark.eu

További információkért forduljon
Kapcsolattartó pont
E-mail cím

R&D
info@petromark.eu

1.
4.Sür
gősségi
t
el
ef
onszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 (EK) szabályzat
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül.

2.2. Címkézési elemek
A termék azonosítója
Ezakev
er
ékaz1272/
2008/
EKr
endel
et[
GHS]szer
i
ntnemv
eszél
yesnekmi
nősül.
Jel
zőszó
Nincs

2.3. Egyéb veszélyek
Nem áll rendelkezésre információ
***
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3.SZAKASZ:Összet
ét
elvagyazösszet
evőkr
evonat
kozóadat
ok
3.1 Anyagok
Nem alkalmazható
3.2 Keverékek
Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

4.SZAKASZ:El
sősegél
ynyúj
t
ás
4.
1.Azel
sősegél
ynyúj
t
ásii
nt
ézkedéseki
smer
t
et
ése
Általános tanács

Két
ségeset
én,v
agyhat
ünet
ekészl
el
het
ők,f
or
dul
j
onor
v
oshoz.

Belélegzés

Vi
gyef
r
i
ssl
ev
egőr
e.

Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés

Azonnalmossal
eszappannalésbőv
í
zzel
,mi
közbenl
ev
esziazösszesszennyezet
t
r
uházat
otésci
pőt
.

Szembe kerülés

Azonnalöbl
í
t
sebőv
í
zzel
.Akezdet
iöbl
í
t
ésut
ánazeset
l
ejj
el
enl
év
őkont
akt
l
encsételkel
l
távolítani és az öblítést még legalább 15 percig kell folytatni.***

Lenyelés

Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Tünetek

Nincs ismert.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése
Az orvosok figyelmébe

Alkalmazzon tüneti kezelést.

5.SZAKASZ:Tűzvédel
mii
nt
ézkedések
5.1. Oltóanyagok
Megf
el
el
őol
t
óanyagok
Fel
használ
ás.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Tűzol
t
ópor
.Al
kohol
el
l
enál
l
óhab.Hűt
seat
ar
t
ál
yokatnagyonbőv
í
zzel
,mégj
óv
alat
űzki
al
v
ása
után is.
Alkalmatlan oltóanyagok
Neal
kal
mazzoner
ősv
í
zsugar
at
,mi
v
elszét
szór
hat
j
aésel
t
er
j
eszt
het
iat
üzet
5.
2.Azanyagbólvagyakever
ékbőlszár
mazókül
önl
egesveszél
yek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
Veszélyes égéstermékek

Szén-dioxid (CO2), Szén-monoxid, Nitrogén-oxidok (NOx).

5.
3.Tűzol
t
óknakszól
ój
avasl
at
Tűzés/
v
agyr
obbanáseset
énakel
et
kezőgázokatnem szabadbel
él
egezni
.Használ
j
onv
í
zper
met
etaszemél
yzetv
édel
mér
eésa
v
eszél
yezt
et
et
tt
ar
t
ál
yokhűt
ésér
e.Vi
sel
j
enönhor
dól
égzőkészül
éketésv
édőr
uházat
ot
.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
a
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köt
el
ező.Nehagyj
a,hogyat
űzol
t
ásiv
í
zcsat
or
nábav
agyv
í
zf
ol
yásokbaj
usson.

6.SZAKASZ:I
nt
ézkedésekvél
et
l
enszer
űexpozí
ci
ónál
6.
1.Személ
yióvi
nt
ézkedések,egyénivédőeszközökésvészhel
yzet
iel
j
ár
ások
Személyes óvintézkedések
Csúszásv
eszél
yt
er
mékszi
v
ár
gása/
ki
öml
ésemi
at
t
.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebea
gázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Ev
akuál
j
aaszemél
yzet
etbi
zt
onságost
er
ül
et
ekr
e.
Vészhelyzeti beavatkozóknak
Használ
j
aa8.szakaszbanel
őí
r
tszemél
yiv
édel
met
.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Elhatárolási módszerek

Akadál
yozzamegat
ov
ábbiszi
v
ár
gástv
agyki
öml
ést
,haezbi
zt
onságosanmegt
ehet
ő.

Feltisztítási módszerek

Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Aki
öml
öt
tf
ol
yadékotf
edj
ebe
homokkal
,f
öl
ddelv
agymásnem éghet
ő,nedv
szí
v
óanyaggal
.Gát
t
alzár
j
akör
ül
.Szedj
ef
el
mechani
kai
l
ag,megf
el
el
őkont
éner
ekber
akv
aár
t
al
mat
l
aní
t
áshoz.Al
aposant
i
szt
í
t
samega
szennyezett felületet.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben.Tov
ábbiökol
ógi
ait
áj
ékozt
at
ásér
t
,l
ásda12.szakaszt
.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok
Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebeagázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Azel
őí
r
tegyéni
v
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Gázszökéseset
énv
agyhaazanyagf
ol
yóv
í
zbe,t
al
aj
bav
agycsat
or
nábaker
ül
,t
áj
ékozt
assa
az illetékes hatóságokat.
Általános higiéniai szempontok
At
er
mékhasznál
at
aközbent
i
l
osenni
,i
nniv
agydohányozni
.Ahasznál
at
otköv
et
őenakezetal
aposanmegkel
lmosni
.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási körülmények
Tar
t
saazedényzet
etj
óll
ezár
v
a,szár
azésj
ólszel
l
őzőhel
yen.Sohanehasznál
j
ont
úl
nyomástazür
í
t
éshez;ahor
dónem
nyomástartó edény.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kockázatkezelési módszerek (RMM)
Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

8.SZAKASZ:Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése/
egyénivédel
em
8.
1.El
l
enőr
zésipar
amét
er
ek
Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által
meghat
ár
ozot
tf
ogl
al
kozásiex
pozí
ci
óshat
ár
ér
t
ékekkelr
endel
kezőv
eszél
yesanyagot
.
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Származtatott hatásmentes szint
(DNEL)

Nem áll rendelkezésre információ

Becsült legnagyobb ártalmatlan
koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ

8.
2.Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése
Műszakiel
l
enőr
zések
Személ
yesvédőf
el
szer
el
és
Szem-/arcvédelem
Kézvédelem

Bőrést
est
védel
em

Légutak védelme

Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.
Vi
sel
j
enbi
zt
onságiszemüv
egetol
dal
v
édőkkel(
v
agyv
édőszemüv
eget
)
.
Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébenakeszt
yűnekmegf
el
el
ő
mér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,hogyakeszt
yű
anyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
onakeszt
yű
szál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.
Megf
el
el
őv
édőr
uházat
.Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébena
keszt
yűnekmegf
el
el
őmér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,
hogyakeszt
yűanyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
ona
keszt
yűszál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.A
keszt
yűknekmegkel
lf
el
el
ni
ükazEN374szabv
ánynak.
Egyik sem normál használati körülmények alatt.

ékozt
at
nikel
lahel
yihat
óságokat
,haaj
el
ent
ősebbki
öml
éseketnem t
udj
ák
Kör
nyezet
iexpozí
ci
óel
l
enőr
zések Táj
visszatartani.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.
1.Azal
apvet
őf
i
zi
kaiéskémi
ait
ul
aj
donságokr
avonat
kozói
nf
or
máci
ó
Paste/Gel
Halmazállapot
Nem áll rendelkezésre információ
Kül
sőj
el
l
emzők
Szag
fekete
Szín
Szagküszöbérték

Tulajdonság
pH
Olvadáspont/fagyáspont
Forráspont / forrásponttartomány
Lobbanáspont
Párolgási sebesség
Tűzveszél
yesség(
szi
l
ár
d,
gázhalmazállapot)
Gyúl
ékonyságl
i
mi
t
j
el
evegőben
Fel
sőgyul
l
adásihat
ár
:
Alsó gyulladási határ
Gőznyomás
Gőzsűr
űség
Fajsúly
Vízoldhatóság
Oldékonyság (oldékonyságok)
Megoszlási hányados
Öngyul
l
adásihőmér
sékl
et
Boml
ásihőmér
sékl
et
Kinematikai viszkozitás
Dinamikus viszkozitás
Robbanásveszélyes tulajdonságok
Oxidáló tulajdonságok

j
el
l
emző
Nem áll rendelkezésre
információ

Megjegyzések •Módszer
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Értékek
> 150 °C / 302 °F
> 100 °C / > 212 °F

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
kb 1.008 g/cm3

@ 20⁰C
Nem áll rendelkezésre információ
@ 20°C

< 1.0 %

@ 20°C

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
@ 40 °C
@ 40 °C
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9.2. Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nem áll rendelkezésre adat.
10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.
10.
3.Aveszél
yesr
eakci
ókl
ehet
ősége
Normál feldolgozás mellett semmi.
10.
4.Ker
ül
endőkör
ül
mények
Egyetlen egy sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján.
10.
5.Nem összef
ér
het
őanyagok
Összeférhetetlen oxidálószerekkel. Savak. Bázisok.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Szénmonox
i
d.Ni
t
r
ogénox
i
dok
(NOx).

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
A termék ismertetése
A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján.
Nem áll rendelkezésre adat.
Belélegzés
Nem áll rendelkezésre adat.
Szembe kerülés
Nem áll rendelkezésre adat.
Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés
Nem áll rendelkezésre adat.
Lenyelés

Ismeretlen akut toxicitás

akev
er
ék0%ai
smer
et
l
ent
ox
i
kushat
ástokozóösszet
ev
ő(
k)
bőlál
l
.

Bőr
kor
r
ózi
ó/
bőr
i
r
r
i
t
áci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos
szemkárosodás/szemirritáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Érzékenyítés

Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt-mutagenitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkel
t
őhat
ás

Nem áll rendelkezésre információ.
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Reprodukciós toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT-i
smét
l
ődőexpozí
ci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély

Nem áll rendelkezésre információ.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Azel
egy0%aol
yanösszet
ev
őkbőlál
l
,mel
yeki
smer
et
l
env
eszél
ytj
el
ent
enekav
í
zikör
nyezet
r
e
A termék ismertetése
Acute (short-term) algae toxicity
EK50
EK0
IC50
IC0
ErC50
EbC50

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Akut (rövid távú) hal toxicitás
LC50
LC0
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Acute (short-term) aquatic invertebrate toxicity
EK50
EK0

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) algatoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Krónikus (hosszú távú) haltoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Chronic (long-term) aquatic invertebrate toxicity
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A termék ismertetése
Biológiai lebomlás

Nem áll rendelkezésre információ
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BOD
ThCO2
DOC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

12.3. Bioakkumulációs képesség
A termék ismertetése
Biológiai felhalmozódás (faktor)

Nem áll rendelkezésre információ

12.4. A talajban való mobilitás
Nem áll rendelkezésre információ.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ezazanyagnem mi
nősülper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)
.Ezakészí
t
ménynem t
ar
t
al
mazol
yan
anyagokat
,mel
yekper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)mi
nősül
nek.Ezazanyagnem mi
nősülsem
nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon
per
zi
st
ensnekv
agynagyonbi
oakkumul
at
í
v
nak(
v
Pv
B)mi
nősül
nek.
12.6. Egyéb káros hatások
Nem áll rendelkezésre információ

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Maradványokból/felhasználatlan
t
er
mékbőlszár
mazóhul
l
adék

Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket
és szabályokat.

Szennyezett csomagolás

Aszennyezet
tcsomagokatt
el
j
esenkikel
lür
í
t
eni
,ésmegf
el
el
őt
i
szt
í
t
ásúj
r
af
ell
ehet
használni. Tisztítsa az átmeneti tárolókat vagy hordókat jóváhagyott létesítményben. A nem
tisztítható csomagolásokat hulladékként kezelni. A szennyezett göngyölegeket az
anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Alagútkorlátozási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
ADR veszély-azonosító (Kemmler-szám)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

RID
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
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14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
-

IMDG
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
EmS-szám
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:
14.7. Transport in bulk according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
Nem alkalmazható
Nincs
Nem áll rendelkezésre információ

IATA
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
ERG kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

Nincsen szabályozva
Nincsen szabályozva
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15.1. Kémiai biztonsági értékelés
Ennekazanyagnaknem v
égezt
ékelakémi
aibi
zt
onságiér
t
ékel
ését
.Jel
enkev
er
ékekbenel
őf
or
dul
óanyagokv
egyibi
zt
onsági
értékelése nem lett elvégezve.

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

- 1.1 Termékazonosító

- Kereskedelmi megnevezés: PM XERAMIC® Threadlocker Blue 20180
- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- Anyag/készítmény használata Ragasztóanyag
- 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark Automotive Chemicals B.V.
Rooswijkweg 316
NL-1951 ME Velsen-Noord
The Netherlands
www.petromark.eu

- Információt nyújtó terület: Abteilung Produktsicherheit
- Az adatlapot kiállító szerv: info@petromark.eu
- 1.4 Sürgősségi telefonszám:
ETTSZ-Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Ingyenes forródrót: +36 80 201 199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- 2.2 Címkézési elemek
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
- Veszélyt jelző piktogramok Érvénytelen
- Figyelmeztetés Érvénytelen
- Figyelmeztető mondatok
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell
hulladékként elhelyezni.
- A 125 ml űrtartalmat meg nem haladó csomagok címkézése
- Veszélyt jelző piktogramok Érvénytelen
- Figyelmeztetés Érvénytelen
- Figyelmeztető mondatok
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazható
- vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
- 3.2 Keverékek
- Leírás: Ragasztó.

(folytatás a 2. oldalon)
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- Veszélyes alkotórészek:
CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
CAS: 80-15-9
EINECS: 201-254-7
Indexszám: 617-002-00-8

(folytatás az 1. oldalról)

Antioxidant BHT
≥ 0,25 - < 1%
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
≥ 0,25 - < 1%
a,a-Dimetil-benzil-hidroperoxid
Org. Perox. E, H242; Acute Tox. 3, H331; STOT RE 2, H373;
Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4,
H302; Acute Tox. 4, H312; STOT SE 3, H335
CAS: 114-83-0
2'-phenylacetohydrazide
≥ 0,1 - < 1%
EINECS: 204-055-3
Acute Tox. 3, H301
- További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
- 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános információk: Távolítsa el a termékkel szennyezett ruházatot.
- Belélegzés után:
Gondoskodjunk friss levegőről, melegről és adott esetben mesterséges lélegeztetésről. Tartós panaszok esetén
konzultáljunk orvossal.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
- Bőrrel való érintkezés után: Bőrrel érintkezés esetén a bőrt bő vízzel mossa le.
- A szemmel való érintkezés után: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés után:
Öblítse ki a száját, és igyon bőséges mennyiségű vizet.
Lenyelés esetén hánytatni tilos. Orvoshoz kell fordulni, és megmutatni a csomagolást vagy a címkét.
- 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
- 5.1 Oltóanyag
- Megfelelő tűzoltószerek: A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
- 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Hevités-égés esetében mérgezőgázok képződhetnek
Tűzeset során felszabadulhat:
Nitrogénoxidok (NOx)
Szénmonoxid és széndioxid
Mérgező hatású pirolízis termékek keletkezésének veszélye.
Bizonyos körülmények között a tüzek során egyéb mérgező anyagok nyoma nem zárható ki.
- 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
- Különleges védőfelszerelés:
Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
Ne lélegezzük be a robbanási és égési gázokat.
- További adatok
A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.
Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
- 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
- 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.

(folytatás a 3. oldalon)
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- 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A felvett anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.
- 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
A veszélyes reakciókra vonatkozó információ a 10. fejezetben található.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Szakszerű alkalmazás mellett különleges intézkedések nem szükségesek.
- Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Az anyag szakszerű kezelése és tárolása esetén nincs szükség különös óvintézkedésekre.

- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Raktározás:
- A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Csak eredeti hordóban tároljuk.
- Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.
- További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
A tartályt jól szellőztett helyen tároljuk.
- Tárolási osztály: 10-13
- 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
- Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
- 8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
- Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

- 8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Személyes védőfelszerelés:
- Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
- Légzésvédelem: Nem szükséges.
- Kézvédelem:
A bőrrel való hosszabb idejű érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni (EN 374)
A védőkesztyűt minden használat előtt rendeltetésszerű állapotára kell ellenőrizni.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
- Kesztyűanyag
Vegyszerekhez használható, megfelelő védőkesztyűk pl.:
.
Áthatolási/áttörési idő: = 480 perc (DIN EN 374):
Naturlatex I , Nr. 0395 oder 0403
Chloropren Nitril I, Nr. 0727
(folytatás a 4. oldalon)
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Nitril I, Nr. 0730, 0732, 0733, 0736, 0737, 0738, 0739 oder 0836
Viton, Nr. 0890
Butyl II, Nr. 0897
Butyl, Nr. 0898
.
Áthatolási/áttörési idő: = 240 perc (DIN EN 374):
Chloropren Nitril II, Nr. 0717
Nitril VI, Nr. 0754
Nitril V, Nr. 0764

(folytatás a 3. oldalról)

A jelen ajánlás kizárólag a kémiai összeférhetőségen és az EN 374 szabvány szerinti, laboratóriumi
körülmények között végzett vizsgálaton alapul.
Az adott alkalmazástól függően eltérő követelmények lehetnek érvényesek. Ezért a jelen ajánláson kívül
figyelembe kell venni a védőkesztyű forgalmazójának ajánlásait is.
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
- Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
- Szemvédelem: Kerüljük a szembe való bejutást.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

- 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
- Általános adatok
- Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
kék
Szín:
enyhe
- Szag:
Nincs meghatározva.
- Szagküszöbérték:
- pH-érték:

Nincs meghatározva.

- Lobbanáspont:

> 100 °C

- Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: Nincs meghatározva
- Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):
- Gyulladási hőmérséklet:
Bomlási hőmérséklet:

Nem alkalmazható
Nincs meghatározva.

- Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

- Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

- Robbanásveszélyesség:

- Gőznyomás:

- Sűrűség 25 °C-nál:
- Relatív sűrűség
- Gőzsűrűség
- Párolgási sebesség

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

Nincs meghatározva.

1,12 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
(folytatás az 5. oldalon)
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- Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

- Viszkozitás:
dinamikai 25 °C-nál:
kinematikai:
- 9.2 Egyéb információk

1 500 - 3 000 mPas (Brookfield 3/20)
Nincs meghatározva.
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

- Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 10.2 Kémiai stabilitás
- Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetés szerinti raktározás és kezelés esetén nincs bomlás.
- 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Reakciók fémsók.
- 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 10.6 Veszélyes bomlástermékek:
Rendeltetésszerű tárolás és felhasználás esetén nem keletkeznek veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
- Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
80-15-9 a,a-Dimetil-benzil-hidroperoxid
Szájon át
LD50
382 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
500 mg/kg (rat)
Belégzésnél LC50/4 h 220 mg/l (rat)
114-83-0 2'-phenylacetohydrazide
Szájon át
LD50
270 mg/kg (rat)
- Primer ingerhatás:
- Bőrkorrózió/bőrirritáció Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Enyhe irritáció lehetséges.
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- További toxikológiai információk:
A termék olyan készítmény, amelyre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre kísérleti úton megállapított
toxicitási adatok.
- CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
- Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- 12.1 Toxicitás
- Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- Ökotoxikus hatások:
- Megjegyzés: Halakra ártalmas.
- További ökológiai információk:
- Általános információk:
vízi élőlényekre káros
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
Ne engedje a talajvízbe, állóvizekbe, illetve vízfolyásokba vagy hígítatlanul a csatornarendszerbe kerülni.
- 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazható
- vPvB: Nem alkalmazható
- 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Ajánlás: A hulladékkezelést a hatósági előírások szerint kell végezni.
- Európai Hulladék Katalógus
08 00 00 B E V O N A T O K ( F E S T É K E K , L A K K O K É S Z O M Á N C O K ) , R A G A S Z T Ó K ,
TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL,
FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
08 04 00 ragasztók és tömítőanyagok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából
származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)
08 04 10 ragasztók és tömítőanyagok hulladéka, a 08 04 09 kódszám alatt szereplők kivételével
- Tisztítatlan csomagolások:
- Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

- 14.1 UN-szám
- ADR, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Érvénytelen
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- osztály

Érvénytelen

- 14.4 Csomagolási csoport
- ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

- 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések

Nem alkalmazható

- 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

- 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
(folytatás a 7. oldalon)
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- UN "Model Regulation":

Érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
- Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
- 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és
nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H242 Hő hatására meggyulladhat.
H301 Lenyelve mérgező.
H302 Lenyelve ártalmas.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H331 Belélegezve mérgező.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- Rövidítések és mozaikszavak:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Org. Perox. E: Szerves peroxidok – E/F. típus
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Acute Tox. 3: Akut toxicitás – 3. kategória
Skin Corr. 1B: Bőrmarás/bőrirritáció – 1B. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
STOT RE 2: Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) – 2. kategória
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 1: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- 1.1 Termékazonosító

- Kereskedelmi megnevezés: PM XERAMIC® Threadlocker Red 20181
- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- Anyag/készítmény használata Ragasztóanyag
- 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark Automotive Chemicals B.V.
Rooswijkweg 316
NL-1951 ME Velsen-Noord
The Netherlands
www.petromark.eu

- Információt nyújtó terület: Abteilung Produktsicherheit
- Az adatlapot kiállító szerv: info@petromark.eu
- 1.4 Sürgősségi telefonszám:
ETTSZ-Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Ingyenes forródrót: +36 80 201 199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint nincs osztályozva.

- 2.2 Címkézési elemek
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés Érvénytelen
- Veszélyt jelző piktogramok Érvénytelen
- Figyelmeztetés Érvénytelen
- Figyelmeztető mondatok Érvénytelen
- A 125 ml űrtartalmat meg nem haladó csomagok címkézése
- Veszélyt jelző piktogramok Érvénytelen
- Figyelmeztetés Érvénytelen
- Figyelmeztető mondatok Érvénytelen
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazható
- vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
- 3.2 Keverékek
- Leírás: Ragasztó.

- Veszélyes alkotórészek: Érvénytelen

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
- 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános információk: Távolítsa el a termékkel szennyezett ruházatot.
- Belélegzés után:
Gondoskodjunk friss levegőről, melegről és adott esetben mesterséges lélegeztetésről. Tartós panaszok esetén
konzultáljunk orvossal.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
(folytatás a 2. oldalon)
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- Bőrrel való érintkezés után: Bőrrel érintkezés esetén a bőrt bő vízzel és szappannal mossa le.
- A szemmel való érintkezés után: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés után:
Öblítse ki a száját, és igyon bőséges mennyiségű vizet.
Lenyelés esetén hánytatni tilos. Orvoshoz kell fordulni, és megmutatni a csomagolást vagy a címkét.
- 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
- 5.1 Oltóanyag
- Megfelelő tűzoltószerek: A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
- 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Hevités-égés esetében mérgezőgázok képződhetnek
Tűzeset során felszabadulhat:
Nitrogénoxidok (NOx)
Szénmonoxid és széndioxid
Mérgező hatású pirolízis termékek keletkezésének veszélye.
Bizonyos körülmények között a tüzek során egyéb mérgező anyagok nyoma nem zárható ki.
- 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
- Különleges védőfelszerelés:
Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
Ne lélegezzük be a robbanási és égési gázokat.
- További adatok
A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.
Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
- 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
- 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
- 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A felvett anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.
- 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
A veszélyes reakciókra vonatkozó információ a 10. fejezetben található.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Szakszerű alkalmazás mellett különleges intézkedések nem szükségesek.
- Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Az anyag szakszerű kezelése és tárolása esetén nincs szükség különös óvintézkedésekre.

- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Raktározás:
- A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Csak eredeti hordóban tároljuk.
- Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.

(folytatás a 3. oldalon)
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- További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
A tartályt jól szellőztett helyen tároljuk.
- Tárolási osztály: 10-13
- 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

(folytatás a 2. oldalról)

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
- Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
- 8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
- Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

- 8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Személyes védőfelszerelés:
- Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
- Kézvédelem:
A bőrrel való hosszabb idejű érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni (EN 374)
A védőkesztyűt minden használat előtt rendeltetésszerű állapotára kell ellenőrizni.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
- Kesztyűanyag
Vegyszerekhez használható, megfelelő védőkesztyűk pl.:
.
Áthatolási/áttörési idő: = 480 perc (DIN EN 374):
Naturlatex I , Nr. 0395 oder 0403
Chloropren Nitril I, Nr. 0727
Nitril I, Nr. 0730, 0732, 0733, 0736, 0737, 0738, 0739 oder 0836
Viton, Nr. 0890
Butyl II, Nr. 0897
Butyl, Nr. 0898
.
Áthatolási/áttörési idő: = 240 perc (DIN EN 374):
Chloropren Nitril II, Nr. 0717
Nitril VI, Nr. 0754
Nitril V, Nr. 0764
.
.
A jelen ajánlás kizárólag a kémiai összeférhetőségen és az EN 374 szabvány szerinti, laboratóriumi
körülmények között végzett vizsgálaton alapul.
Az adott alkalmazástól függően eltérő követelmények lehetnek érvényesek. Ezért a jelen ajánláson kívül
figyelembe kell venni a védőkesztyű forgalmazójának ajánlásait is.
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
- Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
(folytatás a 4. oldalon)
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- Szemvédelem: Kerüljük a szembe való bejutást.

(folytatás a 3. oldalról)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

- 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
- Általános adatok
- Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
piros
Szín:
enyhe
- Szag:
Nincs meghatározva.
- Szagküszöbérték:
- pH-érték:

Nincs meghatározva.

- Lobbanáspont:

> 100 °C

- Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: Nincs meghatározva
- Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):
- Gyulladási hőmérséklet:
Bomlási hőmérséklet:

Nem alkalmazható
Nincs meghatározva.

- Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

- Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

- Robbanásveszélyesség:

- Gőznyomás:

- Sűrűség 25 °C-nál:
- Relatív sűrűség
- Gőzsűrűség
- Párolgási sebesség

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

Nincs meghatározva.

1,11 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

- Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

- Viszkozitás:
dinamikai 25 °C-nál:
kinematikai:
- 9.2 Egyéb információk

1 200 - 1 800 mPas (Brookfield (3/20))
Nincs meghatározva.
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

- Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 10.2 Kémiai stabilitás
- Termikus bomlás/kerülendő feltételek:
Rendeltetés szerinti raktározás és kezelés esetén nincs bomlás.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
- 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Reakciók fémsók.
- 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

(folytatás az 5. oldalon)
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- 10.6 Veszélyes bomlástermékek:
Rendeltetésszerű tárolás és felhasználás esetén nem keletkeznek veszélyes bomlástermékek.

(folytatás a 4. oldalról)

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
- Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

- Primer ingerhatás:
- Bőrkorrózió/bőrirritáció Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Enyhe irritáció lehetséges.
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- További toxikológiai információk:
A termék olyan készítmény, amelyre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre kísérleti úton megállapított
toxicitási adatok.
- CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
- Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- 12.1 Toxicitás
- Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- További ökológiai információk:
- Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
Ne engedje a talajvízbe, állóvizekbe, illetve vízfolyásokba vagy hígítatlanul a csatornarendszerbe kerülni.
- 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazható
- vPvB: Nem alkalmazható
- 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Ajánlás: A hulladékkezelést a hatósági előírások szerint kell végezni.
- Tisztítatlan csomagolások:
- Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

- 14.1 UN-szám
- ADR, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen
(folytatás a 6. oldalon)
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- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Érvénytelen
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- osztály

Érvénytelen

- 14.4 Csomagolási csoport
- ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

- 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések

Nem alkalmazható

- UN "Model Regulation":

Érvénytelen

- 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

- 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

- 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és
nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

- Rövidítések és mozaikszavak:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
HUGHU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- 1.1 Termékazonosító

- Kereskedelmi megnevezés: PM XERAMIC® Super Fast Glue 20188
- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- Anyag/készítmény használata Ragasztóanyag
- 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark Automotive Chemicals B.V.
Rooswijkweg 316
NL-1951 ME Velsen-Noord
The Netherlands
www.petromark.eu

- Információt nyújtó terület: Abteilung Produktsicherheit
- Az adatlapot kiállító szerv: info@petromark.eu
- 1.4 Sürgősségi telefonszám:
ETTSZ-Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Ingyenes forródrót: +36 80 201 199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású.
Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
STOT SE 3 H335 Légúti irritációt okozhat.

- 2.2 Címkézési elemek
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
- Veszélyt jelző piktogramok

GHS07
- Figyelmeztetés Figyelem

- Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Etil-2-cianoakrilát
- Figyelmeztető mondatok
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
- Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P261
Kerülje a gőzök belélegzését.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P304+P340
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
(folytatás a 2. oldalon)
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P332+P313
Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
- Pótlólagos adatok:
EUH202 Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva
tartandó.
- A 125 ml űrtartalmat meg nem haladó csomagok címkézése
- Veszélyt jelző piktogramok

GHS07
- Figyelmeztetés Figyelem

- Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Etil-2-cianoakrilát
- Figyelmeztető mondatok Érvénytelen
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazható
- vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
- Leírás: Ragasztó.
- Veszélyes alkotórészek:
CAS: 7085-85-0
Etil-2-cianoakrilát
EINECS: 230-391-5
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
Indexszám: 607-236-00-9
Reg.nr.: 01-2119527766-29-xxxx
CAS: 123-31-9
Hidrokinon
EINECS: 204-617-8
Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; Eye Dam. 1, H318; Aquatic
Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
Indexszám: 604-005-00-4
- További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

50-<100%

0,025-<0,1%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
- 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános információk: A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.
- Belélegzés után:
Gondoskodjunk friss levegőről, melegről és adott esetben mesterséges lélegeztetésről. Tartós panaszok esetén
konzultáljunk orvossal.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
- Bőrrel való érintkezés után:
Ha az anyag a bőrre kerül, a bőrt azonnal mossuk le sok vízzel és szappannal.
A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost.
- A szemmel való érintkezés után:
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.
Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- Lenyelés után:
Öblítse ki a szájat és igyon rá sok vizet.
Lenyelés esetén hánytatni tilos. Azonnal forduljon orvoshoz és mutassa be az orvosnak a csomagolást, vagy a
címkét.
- 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folytatás a 3. oldalon)
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- 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

(folytatás a 2. oldalról)

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
- 5.1 Oltóanyag
- Megfelelő tűzoltószerek:
CO2, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
- Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
- 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Hevités-égés esetében mérgezőgázok képződhetnek
Tűzeset során felszabadulhat:
Nitrogénoxidok (NOx)
Szénmonoxid és széndioxid
Mérgező hatású pirolízis termékek keletkezésének veszélye.
Bizonyos körülmények között a tüzek során egyéb mérgező anyagok nyoma nem zárható ki.
- 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
- Különleges védőfelszerelés:
Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
Ne lélegezzük be a robbanási és égési gázokat.
- További adatok
A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.
Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
- 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.
A gőzök/por/aerosol hatása esetén védőálarcot használjunk.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
- 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
- 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális anyag) itassuk fel.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
A felvett anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.
- 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
A veszélyes reakciókra vonatkozó információ a 10. fejezetben található.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Gondoskodjunk a talaj közelében a helyiség megfelelő szellőzéséről (a gőzök nehezebbek, mint a levegő).
- Tűz- és robbanásvédelmi információk: Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.

- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Raktározás:
- A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Csak eredeti hordóban tároljuk.
- Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.
- További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Zárt edényben, gyermekek számára nem hozzáférhető módon tároljuk.

(folytatás a 4. oldalon)
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Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
- Tárolási osztály: 10-13
- 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
*

(folytatás a 3. oldalról)

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
- Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
- 8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
- DNEL(-ek)
7085-85-0 Etil-2-cianoakrilát
Belégzésnél Langzeit, Lokale Effekte
9,25 mg/m3 (all)
9,25 mg/m3 (ber)
Langzeit, Systemische Effekte 9,25 mg/m3 (all)
9,25 mg/m3 (ber)
123-31-9 Hidrokinon
Börön át
Langzeit, Systemische Effekte 64 mg/kg bw/day (all)
128 mg/kg bw/day (ber)
Belégzésnél Langzeit, Lokale Effekte
0,5 mg/m3 (all)
1 mg/m3 (ber)
Langzeit, Systemische Effekte 1,74 mg/m3 (all)
7 mg/m3 (ber)
- PNEC (-ek)
123-31-9 Hidrokinon
PNEC Süßwasser
PNEC Süßwassersediment
PNEC Meerwasser
PNEC Boden
PNEC Kläranlage
PNEC Meerwassersediment

0,114 mg/l
0,00098 mg/kg Sediment
0,0114 mg/l
0,000129 mg/kg Boden
0,71 mg/l
0,000097 mg/kg Sediment

- Pótlólagos információk:
A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
Szellőztessük jól működik. Egy nagyon száraz atmoszférában, a nedvesség legyen legalább 50-60% rel.
Nedvességtartalmat úgy emeljük.
- 8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Személyes védőfelszerelés:
- Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
- Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
B szűrő

(folytatás az 5. oldalon)
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- Kézvédelem:
Védőkesztyű.
A védőkesztyűt minden használat előtt rendeltetésszerű állapotára kell ellenőrizni.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
- Kesztyűanyag
Vegyszerekhez használható, megfelelő védőkesztyűk pl.:
.
Áthatolási/áttörési idő: = 60 perc (DIN EN 374):
Butyl, Nr. 0898
.
Áthatolási/áttörési idő: = 30 perc (DIN EN 374):
Chloropren Nitril II, Nr. 0717
Nitril I, Nr. 0730, 0732, 0733, 0736, 0737, 0738, 0739 oder 0836
Viton, Nr. 0890
Butyl II, Nr. 0897
.
.
A jelen ajánlás kizárólag a kémiai összeférhetőségen és az EN 374 szabvány szerinti, laboratóriumi
körülmények között végzett vizsgálaton alapul.
Az adott alkalmazástól függően eltérő követelmények lehetnek érvényesek. Ezért a jelen ajánláson kívül
figyelembe kell venni a védőkesztyű forgalmazójának ajánlásait is.
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
- Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
Áthatolási/áttörési idő: lásd fent („A kesztyű anyaga”)
- A következő anyagokból készült kesztyűk használatra alkalmatlanok: Pamut kesztyű
- Szemvédelem: Védőszemüveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

- 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
- Általános adatok
- Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
színtelen
Szín:
ingerlő szagú
- Szag:
Nincs meghatározva.
- Szagküszöbérték:
- pH-érték:

Nincs meghatározva.

- Lobbanáspont:

>80°C

- Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: Nincs meghatározva
- Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):
- Gyulladási hőmérséklet:
Bomlási hőmérséklet:
- Öngyulladási hőmérséklet:

Nem alkalmazható
Nincs meghatározva.

Az anyag magától nem gyullad.
(folytatás a 6. oldalon)
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- Robbanásveszélyesség:
- Robbanási határok:
Alsó:
Felső:
- Gőznyomás:

- Sűrűség 20°C-nál:
- Relatív sűrűség
- Gőzsűrűség
- Párolgási sebesség

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

Nincs meghatározva.

1,06g/cm3 (DIN 51757)
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

- Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

hidrolizált

- Viszkozitás:
dinamikai 25°C-nál:
kinematikai:
- 9.2 Egyéb információk

70-120mPas
Nincs meghatározva.
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

- Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 10.2 Kémiai stabilitás
- Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
- 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
Polimerizáció hőfejlődés mellett.
Alkoholokkal, aminokkal, vizes savakkal és lúgokkal létrejövő reakció.
- 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 10.6 Veszélyes bomlástermékek:
Rendeltetésszerű tárolás és felhasználás esetén nem keletkeznek veszélyes bomlástermékek.
*

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
- Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
7085-85-0 Etil-2-cianoakrilát
Szájon át LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Börön át LD50 >2.000 mg/kg (rab) (OECD 402)
123-31-9 Hidrokinon
Szájon át LD50 375 mg/kg (rat) (OECD 401)
Börön át LD50 >2.000 mg/kg (rab) (OECD 402)
- Primer ingerhatás:
- Bőrkorrózió/bőrirritáció
Bőrirritáló hatású.
- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemirritációt okoz.
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

(folytatás a 7. oldalon)
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- További toxikológiai információk:
A termék olyan készítmény, amelyre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre kísérleti úton megállapított
toxicitási adatok.
- CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
- Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Légúti irritációt okozhat.
- Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
*

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- 12.1 Toxicitás
- Akvatikus toxicitás:
123-31-9 Hidrokinon
LC50/96 h 0,638 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50/48 h 0,061 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72 h 0,33 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
- 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- További ökológiai információk:
- Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
Ne engedje a talajvízbe, állóvizekbe, illetve vízfolyásokba vagy hígítatlanul a csatornarendszerbe kerülni.
- 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazható
- vPvB: Nem alkalmazható
- 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Ajánlás: A hulladékkezelést a hatósági előírások szerint kell végezni.
- Európai Hulladék Katalógus
08 00 00 B E V O N A T O K ( F E S T É K E K , L A K K O K É S Z O M Á N C O K ) , R A G A S Z T Ó K ,
TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL,
FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
08 04 00 ragasztók és tömítőanyagok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából
származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)
08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok
hulladéka
- Tisztítatlan csomagolások:
- Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

HUGHU
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

- 14.1 UN-szám
- ADR, ADN, IMDG
- IATA

Érvénytelen
UN3334

- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Érvénytelen
- ADR, ADN, IMDG
Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)
- IATA
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
- ADR, ADN, IMDG
- osztály

Érvénytelen

- Class
- Label

9 Különféle veszélyes anyagok és tárgyak
9

- IATA

- 14.4 Csomagolási csoport
- ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Környezeti veszélyek:

- 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések

Érvénytelen
Nem alkalmazható
Nem alkalmazható

- 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
- Szállítási/egyéb adatok:
- IATA
- Megjegyzések:

- UN "Model Regulation":

Primary packs containing not more than 500ml are
unregulated by this mode of transport and may be shipped
unrestricted.

Érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
- Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
- 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és
nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H302 Lenyelve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz.

(folytatás a 9. oldalon)
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Kereskedelmi megnevezés: PM XERAMIC® Super Fast Glue 20188
H351 Feltehetően rákot okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
- Rövidítések és mozaikszavak:

(folytatás a 8. oldalról)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció – 1. kategória
Muta. 2: Csírasejt-mutagenitás – 2. kategória
Carc. 2: Rákkelt hatás – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória

- * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
l1.
1.1. Termékazonosító
20200
Sealer 20200
Radiator Sealer
XeramicG) Radiator
PM Xeramic®
PM
Folyadék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Adalék
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark
Automotive Chemicals
Chemicals
Petromark Automotive
Rooswijkweg
Velsen-Noord,
lVlE Velsen-Noord,
1951 ME
316, 1951
Rooswijkweg 316,
www.petromarkeu -Netherlands www.petromark.eu
The Netherlands
The
info@petromark.eu
211397
(O)251 211397
*31 (0)251
Tel. +31
infoCcetromarkeu Tel.

1.4. Sürgősségi telefonszám

l2.
2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
osztályozás
megfelelő osztályozás
rendeletnek megfelelő
1272/2008/EK rendeletnek
Az 1272/2008/EK
Az

Fizikai:
Besorolás tesztelésre alapozva.
Egészség:
Besorolás számítási módszer
Környezet:
Besorolás számítási módszer
Egyéb veszélyek:

Egyéb veszélyek:

Nem besorolt
Nem besorolt
Nem besorolt
Összetétele:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Allergiás reakciót válthat ki.
Nem besorolt

2.2. Címkézési elemek
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Az 1272/2008/EK
1272/2008/EK rendeletnek
rendeletnek megfelelő
megfelelő címkézés
címkézés
Az

Nincs
Óvintézkedésre vonatkozó
OV'MGZKedÉSfe
vonatkozo
mondat(ok):
mondat(ok).

P102 : Gyermekektől elzárva tartandó.
P280
P280 :: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata
használata kötelező.
kötelező.
P501-2 :: Az
Az anyagot/edényzetet
anyagot/edényzetet engedélyezett
engedélyezett hulladékgyűjtő
hulladékgyűjtő helyre
helyre kell
kell vinni.
vinni.

Kiegészítő figyelmeztető
_Kleges'zno figyelmezteto
információ:
mformacno:

Összetétele:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Allergiás reakciót válthat ki.

2.3. Egyéb veszélyek
Nincs
adat
elérhető adat
Nincs elérhető

adatok
vonatkozó adatok
összetevőkre vonatkozó
az összetevőkre
vagy az
Összetétel vagy
SZAKASZ: Összetétel
l3.
3. SZAKASZ:
3.1. Anyagok
Nem alkalmazható.
3.2. Keverékek

Veszélyes
Yeszelyes
összetevő
osszetevo

Regisztrációs
Regnsztracnos
szám
szam

CASCASszám
szam

w/w
EC-nr :,l
%
A)

Veszélyességi osztály és kategória

Figyelmeztető mondat

Kálium-hidroxid
Kallum-hldrOXId

131001-2119487136- 131058-3
33
33
58-3

215181-3
181-3

1, Acute Tox. 4, Skin Corr.
Fémre maró 1,
<0.5
H290,H302,H314
(0.5 1A
1A

1,2-benzisothiazol1,2-benZIsothlazol3(2H)-one

-

263433-5

220120-9
120-9

<0.1

, .

.

.

_

(0.1

1,
lrrlt. 2, Eye Dam. 1,
Acute Tox. 4, Skin Irrit.

Skin Sens. 1,
Aquatic Acute 11
1, Aduatic

H302,H315,H318,H317,H400 X

B : vegyi anyag országos előírások szerint betartandó foglalkozási expozíciós határa
X : SCL (egyedi koncentrációs határérték)

16. Fejezet)
(*Figyelmeztetések magyarázata: ld. 16.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás
l4.
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Ha
érintkezik:
bőrrel érintkezik:
Ha bőrrel
Belélegzéskor:
Lenyeléskor:

Ha
percen
néhány percen
vízzel néhány
bő vízzel
öblítse bő
azonnal öblítse
anyag, azonnal
az anyag,
érintkezik az
szemmel érintkezik
Ha szemmel
keresztül
Forduljon orvoshoz, ha az irritáció nem múlik
Vízzel és szappannal meg kell mosni.
Forduljon orvoshoz, ha az irritáció nem akar elmúlni
Menjen
pihenjen.
és pihenjen.
melegen és
magát melegen
tartsa magát
levegőre, tartsa
friss levegőre,
Menjen friss
Forduljon orvoshoz, ha furcsaságot érez
Lenyelés esetén tilos hánytatni
Forduljon orvoshoz

22/9
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H302,H315,H318,H317,H400 X

Megj. értelmezése

Ha szembe kerül:

Megj.
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4.2. A legfontosabb —
– akut és késleltetett —
– tünetek és hatások
Belégzéskor:
Lenyeléskor:
Bőrrel
Bőrrel való
való érintkezéskor:
érintkezéskor:

Szembejutáskor:

Az
AZ oldószeres
oldószeres gőzök
gőzök belélegzése
belélegzése hányingert,
hányingert, fejfájást
fejfájást és
és szédülést
szédülést okozhat
okozhat
Gasztrointesztinális zavarokat okozhat
A termék allergiás tüneteket okozhat.
lrritációt okozhat.
Irritációt
Tünetek: pirosság és fájdalom
Irritációt
lrritációt okozhat.
Tünetek: pirosság és fájdalom

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Általános tanács:

Rosszullét esetén, forduljon orvoshoz (ha lehetséges mutassa meg a címkét
Ha a tünetek nem múlnak, forduljon orvoshoz.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
l5.
5.1. Oltóanyag
hab, karbondioxid vagy száraz oltóanyag
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Veszélyes bomlástermékek keletkeznek
CO,CO2
CO,COZ
5.3.
javaslat
5.3. Tűzoltóknak
Tűzoltóknak szóló
szóló javaslat
Ha
Ha az
az edényt
edényt tűz
tűz érte,
érte, hűtse
hűtse le
le vízzel.
vízzel.
Tűz
Tűz esetén
esetén nem
nem szabad
szabad a
a füstöt
füstöt belélegezni
belélegezni

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
l6.
6.1.
6.1. Személyi
Személyi óvintézkedések,
óvintézkedések, egyéni
egyéni védőeszközök
védőeszközök és
és vészhelyzeti
vészhelyzeti eljárások
eljárások
Zárjon ki minden gyulladásra alkalmat adó forrást
Biztosítsa
Biztosítsa a
a megfelelő
megfelelő szellőzést
szellőzést
Megfelelő
Megfelelő védőruházatot,
védőruházatot, beleértve
beleértve a
a szem/arcvédőt
szem/arcvédőt kell
kell viselni.
viselni.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Előzze
Előzze meg,
meg, hogy
hogy csatornába
csatornába vagy
vagy folyóba
folyóba menjen
menjen
Ha a szennyezett víz
víZ lefolyóba vagy folyóba ér, azonnal értesítse az
aZ illetékes hatóságokat.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Kiömléskor
Kiömléskor használjon
használjon megfelelő
megfelelő semlegesítő
semlegesítő anyagot
anyagot
6.4. Hivatkozás más szakaszokra
33/9
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További információt a 8-as bekezdésben talál
l7.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Csak
jól szellőztett
Csak jól
szellőztett helyen
helyen használható
használható
Kerülni
Kerülni kell
kell a
a bőrrel
bőrrel való
való érintkezést
érintkezést és
és a
a szembejutást
szembejutást
Alaposan mossa le használat után
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata
használata kötelező.
kötelező.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Hűvös,
jól szellőztetett
Hűvös, száraz
száraz és
és jól
szellőztetett helyen
helyen tartandó
tartandó
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Adalék

l8.
SZAKASZ: Az
Az expozíció
expozíció ellenőrzése/egyéni
ellenőrzése/egyéni védelem
védelem
8. SZAKASZ:
8.1. Ellenőrzési
Ellenőrzési paraméterek
paraméterek
8.1.

Expozíciós határértékek:

Veszélyes összetevő

CAS-szám

eljárás

1310-58-3
1310-58-3

ÁK-érték

2 mg/m3

CK- érték

2 mg/m3

Országosan meghatározott expozíciós értékek, Hungary
Kálium-hidroxid

8.2. Az
expozíció ellenőrzése
ellenőrzése
8.2.
Az expozíció
Ellenőrzési eljárások:
eljárások:
Ellenőrzési
Egyéni védelem:

belégzéskor:
,

,

,

Javasolt légzésvédelem:
legzesvedelem:

kézzel és
és bőrrel
bőrrel való
való
kézzel
érintkezéskor:

Biztosítsa
Biztosítsa a
a megfelelő
megfelelő szellőzést
szellőzést
Használat
Használat során
során tegyen
tegyen óvintézkedéseket
óvintézkedéseket a
a bőrrel
bőrrel és
és szemmel
szemmel való
való érintkezés
érintkezés
elkerülése érdekében.
A
A termék
termék használata
használata során
során a
a megfelelő
megfelelő gyakorlat
gyakorlat szerint
szerint kesztyűt
kesztyűt kell
kell viselni
viselni és
és
megfelelő
megfelelő szellőzést
szellőzést kell
kell biztosítani.
biztosítani.
A
jó ipari
A terméket
terméket minden
minden esetben
esetben a
a jó
ipari higiéniai
higiéniai gyakorlatoknak
gyakorlatoknak megfelelően
megfelelően kell
kell
kezelni és használni.
Ha
Ha a
a szellőzés
szellőzés elégtelen,
elégtelen, megfelelő
megfelelő légzőkészüléket
légzőkészüléket kell
kell használni.
használni.
Szerves
(A
légzőkészülék (A
ellátott légzőkészülék
szűrővel ellátott
felszerelt szűrővel
szűrőbetéttel felszerelt
gőz szűrőbetéttel
vagy gőz
gáz vagy
Szerves gáz
,
típus)
hpus)
A
A bőrrel
bőrrel történő
történő véletlen
véletlen érintkezés
érintkezés elleni
elleni védelemre
védelemre az
az egyszer
egyszer használatos
használatos
védőkesztyű
védőkesztyű is
is megfelelő
megfelelő védelmet
védelmet nyújt,
nyújt, feltéve,
feltéve, hogy
hogy az
az érintkezést
érintkezést követően
követően
azonnal kicserélik. Amennyiben az érintkezés elkerülhetetlen vagy szándékolt,
akkor csak olyan eldobható védőkesztyűt
védőkesztyűt szabad
szabad használni,
használni, melynek
melynek az
az áttörési
áttörési
ideje hosszabb, mint a készítmény tervezett használati ideje.
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(nitril)
166.
Védőszemüveget
EN 166.
szerint EN
szabvány szerint
viselni szabvány
kell viselni
Védőszemüveget kell

9. SZAKASZ:
l9.
SZAKASZ: Fizikai
Fizikai és
és kémiai
kémiai tulajdonságok
tulajdonságok
9.1.
Az alapvető
9.1. Az
alapvető fizikai
fizikai és
és kémiai
kémiai tulajdonságokra
tulajdonságokra vonatkozó
vonatkozó információ
információ
Megjelenési forma: fizikai
állapot:
állapot:
szín:
szag:
pH érték:
Forrási pont/skála:
Gyulladási pont:
Párolgási sebesség:
Robbanási
Robbanási határok:
határok: felső
felső
, .
,
robbanási
hatar:
robbanas1 határ:
alsó robbanási határ:
Gőznyomás:
Gőznyomás:
Relatív
sűrűség:
Relatív sűrűség:
Vízben való oldhatóság:
Öngyulladás:

Folyadék.
Barna.
Jellegzetes szag.
6-8
>
) 100
100 °C
0C
none
Nem
Nem elérhető.
elérhető.
Nem
Nem elérhető.
elérhető.
Nem
elérhető.
Nem elérhető.
Nem
elérhető.
Nem elérhető.
1.025
2000).
(COD 20°C).
1.025 g/cm3 (@
Vízben oldódó
>
Oo
) 200 °C

9.2. Egyéb információk

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
l10.
10.1. Reakciókészség
Nincsenek
esetén
használat esetén
rendeltetésszerű használat
reakciók rendeltetésszerű
veszélyes reakciók
ismert veszélyes
Nincsenek ismert
10.2. Kémiai stabilitás
Stabil
lehetősége
reakciók lehetősége
veszélyes reakciók
A veszélyes
10.3. A
10.3.
esetén
használat esetén
rendeltetésszerű használat
reakciók rendeltetésszerű
veszélyes reakciók
ismert veszélyes
Nincsenek ismert
Nincsenek
körülmények
Kerülendő körülmények
10.4. Kerülendő
10.4.

Hőhatástól
óvja
Hőhatástól óvja
10.5.
anyagok
összeférhető anyagok
Nem összeférhető
10.5. Nem
Erős oxidálószer
10.6. Veszélyes bomlástermékek
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CO,CO2
CO,COZ

11. SZAKASZ:
l11.
SZAKASZ: Toxikológiai
Toxikológiai adatok
adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
akut toxicitás:
bőrkorrózió/bőrirritáció:
bőrkorrózió/bőrirritáció:
súlyos
szemkárosodás/szemirritáció:
légzőszervi
légzőszervi vagy
vagy
bőrszenzibilizáció:
bőrszenzibilizáció:
csírasejt-mutagenitás:
rákkeltő
rákkeltő hatás:
hatás:
reprodukciót károsító
tulajdonság:
egyetlen expozíció utáni
célszervi toxicitás (STOT):
ismétlődő
ismétlődő expozíció
expozíció utáni
utáni
célszervi toxicitás (STOT):
aspirációs veszély:

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A valószínű
valószínű expozíciós
expozíciós útra
útra vonatkozó
vonatkozó információ:
információ:
A

Belégzéskor:
Lenyeléskor:
Bőrrel
Bőrrel való
való érintkezéskor:
érintkezéskor:
Szembejutáskor:
Szem bejutáskor:

Az
Az oldószeres
oldószeres gőzök
gőzök belélegzése
belélegzése hányingert,
hányingert, fejfájást
fejfájást és
és szédülést
szédülést okozhat
okozhat
Gasztrointesztinális zavarokat okozhat
lrritációt okozhat.
Irritációt
A termék allergiás tüneteket okozhat.
lrritációt okozhat.
Irritációt

Toxikológiai adatok:

Veszélyes összetevő

CAS-szám

eljárás

Kálium-hidroxid

1310-58-3
1310-58-3

LD50 szájon át patkányon

333 mg/kg

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
l12.
12.1. Toxicitás
Nem besorolt
Ökotoxikológiai adat:

Veszélyes összetevő
Veszélyes
összetevő

CAS-szám

eljárás

Kálium-hidroxid

1310-58-3
1310-58-3

LC50
LCöO hal

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
66/9
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Nincs elérhető kísérleti adat
12.3. Bioakkumulációs képesség
Nincs elérhető kísérleti adat
12.4. A talajban való mobilitás
Vízben oldódó
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs elérhető adat
12.6. Egyéb káros hatások
Nincs elérhető
elérhető kísérleti
kísérleti adat
adat
Nincs

13. SZAKASZ:
Ártalmatlanítási szempontok
l13.
SZAKASZ: Ártalmatlanítási
szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Készítmény hulladékai
Országos
előírások:
Országos előírások:

kell.
Az
ártalmatlanítani kell.
módon ártalmatlanítani
megfelelő módon
edényzetét megfelelő
és edényzetét
anyagot és
AZ anyagot
Csatornába, vagy a környezetbe juttatni nem szabad. Az
AZ anyagot a kijelölt
gyűjtőhelyre
vinni.
kell vinni.
gyűjtőhelyre kell
Az
AZ ártalmatlanításnak a helyi, megyei és országos törvénykezéseknek meg kell
felelnie

14. SZAKASZ:
információk
vonatkozó információk
Szállításra vonatkozó
SZAKASZ: Szállításra
l14.
14.1. UN-szám
UN-Szám
UN-SZám:
UN-szám:

Nincs veszélyesként besorolva a szállításhoz

14.2.
megnevezés
szállítási megnevezés
megfelelő szállítási
szerinti megfelelő
ENSZ szerinti
Az ENSZ
14.2. Az
Megfelelő
elnevezés
szállítási elnevezés
Megfelelő szállítási

nem alkalmazandó

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Osztály:
ADR/RID - Osztályozási kód:

nem alkalmazandó
nem alkalmazandó

14.4. Csomagolási csoport
Csomagolási osztály:

nem alkalmazandó
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14.5. Környezeti veszélyek
ADR/RID - Környezetre
,
_
veszelyes.
veszélyes:
IMDG - Tengerek szennyezését
,
_
okozó
anyagok.
okozo anyagok:
IATA/ICAO - Környezetre
veszélyes:

Nem
N

No
o
N

Nem
em

óvintézkedések
különleges óvintézkedések
érintő különleges
felhasználót érintő
A felhasználót
14.6. A
14.6.

ADR/RID - Alagút korlátozási kód: nem alkalmazandó
IMDG - Ems:
nem alkalmazandó
IATA/ICAO - PAX:
nem alkalmazandó
IATA/ICAO - CAO
nem alkalmazandó
14.7. A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
l15.
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
előírások/jogszabályok
A Biztonsági adatlap eleget tesz a jelenleg hatályos európai követelményeknek
1907/2006/EK (REACH) rendelet
1907/2006/EK
1272/2008/EK
1272/2008/EK rendelet
Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997.
1997. évi CII. törvénnyel
módosított
módosított
törvénnyel módosított
XXVI. törvénnyel
évi XXVI.
2004. évi
a 2004.
biztonság: a
Kémiai biztonság:
munkavédelemről. Kémiai
a munkavédelemről.
törvény a
XCIII. törvény
évi XCIII.
1993. évi
módosított 1993.
(Xl.30.) EüM, a 26/2007.
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 38/2008 (X.3.) EüM rendelet, az 52/2007. (XI.30.)
(V.21 .) EüM rendeletek a veszélyes anyagokkal és a
(lV.26.) EszCsM, a 30/2003. (V.21.)
(Vl.7.) EüM, a 33/2004. (IV.26.)
(VI.7.)
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló
44/2000. (XII.27.)
EüM—SZMM együttes rendelete a
(Xll.22.) EüM–SZMM
(Xll.27.) EüM rendelet módosításáról; az 58/2007. (XII.22.)
munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM–SZCSM
EüM—SZCSM együttes rendelet módosításáról.
Hulladék: a 2004. évi XXIX. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról;
és
feltételeiről, és
végzsének feltételeiről,
tevékenységek végzsének
kapcsolatos tevékenységek
hulladékkal kapcsolatos
veszélyes hulladékkal
a veszélyes
Kormányrendelet a
98/2001 .(Vl.15.) Kormányrendelet
98/2001.(VI.15.)
Kormányrendelettel módosított
(lX.6.) Kormányrendelettel
195/2002. (IX.6.)
a 195/2002.
hulladékokjegyzékéről;
a hulladékok
rendelet a
KöM rendelet
18.) KöM
(VII. 18.)
16/2001. (VII.
a 16/2001.
a
jegyzékéről; a
94/2002. (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.
Tűzvédelem:
a
tűzoltóságról; a
a tűzoltóságról;
és a
mentésről és
műszaki mentésről
a műszaki
védekezésről, a
elleni védekezésről,
tűz elleni
a tűz
törvény a
XXXI. törvény
évi XXXI.
1996. évi
az 1996.
Tüzvédelem: az
9/2008. (II.22.)
(ll.22.) ÖTM rendelet.
15.2.
152. Kémiai biztonsági értékelés
információ nem áll rendelkezésre

16. SZAKASZ:
információk
Egyéb információk
SZAKASZ: Egyéb
l16.
*Figyelmeztető
mondat
*Figyelmeztető mondat

H290
H29O : Fémekre korrozív hatású lehet.
H302 : Lenyelve ártalmas.
H314 : Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
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H315 : Bőrirritáló hatású.
H317 :: Allergiás
bőrreakciót válthat
válthat ki.
ki.
H317
Allergiás bőrreakciót
H318 : Súlyos szemkárosodást okoz.
H400
H4OO :: Nagyon
Nagyon mérgező
mérgező a
a vízi
vízi élővilágra.
élővilágra.
ÁTDOLGOZOTT PONTOK:
8.2.
8.2. Az
Az expozíció
expozíció ellenőrzése
ellenőrzése
acronyms and synonyms:
ÁK-érték =
: megengedett átlagos koncentráció érték
CK- érték =
: megengedett csúcskoncentráció érték
: illékony szerves vegyület
VOC =
PBT =
: Perzisztens,
Perzisztens, bioakkumulatív
bioakkumulatív és
és mérgező
mérgező
PBT
: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
vPvB =
Ezt
jogi előírásnak
Ezt a
a terméket
terméket a
a helyes
helyes ipari
ipari higiéniai
higiéniai gyakorlatoknak
gyakorlatoknak és
és mindenféle
mindenféle jogi
előírásnak megfelelően
megfelelően kell
kell tárolni,
tárolni,
kezelni és használni. Az itt közölt információk a jelenlegi tudásunkon alapulnak és termékeinket a biztonsági
szempontok figyelembe vételével írják le. Ez nem garantál semmiféle különleges tulajdonságot. A tanulmányok, a
kutatás
jogos felhasználást
kutatás és
és az
az egészségügyi,
egészségügyi, biztonsági,
biztonsági, valamint
valamint környezetvédelmi
környezetvédelmi kockázatok
kockázatok céljáira
céljáira történő
történő jogos
felhasználást
kivéve, az alábbi dokumentumnak egyik részét sem szabad a CRC írásbeli
írásbeli engedélye nélkül bármiféle eljárással
reprodukálni.
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
l1.
1.1. Termékazonosító
20201
Flush 20201
Radiator Flush
XeramicG) Radiator
PM Xeramic®
PM
Folyadék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
igénybevételre
Erős igénybevételre
Tisztítószerek - Erős

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Chemicals
Automotive Chemicals
Petromark Automotive
Petromark
Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord,
Rooswijkweg
316,
1951
ME Velsen-Noord,
The Netherlands www.petromarkeu The
Netherlands www.petromark.eu
Tel. *31 (O)251 211397
infoCcetromarkeu
info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397

1.4. Sürgősségi telefonszám

1.4. Sürgősségi telefonszám

l2.
2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
osztályozás
megfelelő osztályozás
rendeletnek megfelelő
1272/2008/EK rendeletnek
Az 1272/2008/EK
Az

Fizikai:
Besorolás tesztelésre alapozva.
Egészség:
Besorolás számítási módszer
Környezet:
Besorolás számítási módszer
Egyéb veszélyek:

Egyéb veszélyek:

Nem besorolt
Nem besorolt
A vízi környezetre veszélyes, krónikus 3. katégoria
Ártalmas
okoz.
károsodást okoz.
tartó károsodást
hosszan tartó
élővilágra, hosszan
vízi élővilágra,
a vízi
Ártalmas a
Összetétele:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Allergiás reakciót válthat ki.
Nem besorolt

Az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelő címkézés

2.2. Címkézési elemek

Az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelő címkézés
Veszélyt jelző piktogrammok:
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Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondat(ok):
Óvintézkedésre vonatkozó
mondat(ok):

H412 : Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412 : Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P102 : Gyermekektől elzárva tartandó.

P102 : Gyermekektől elzárva tartandó.

P273 : Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P273
kell az anyagnak a környezetbe valóhasználata
kijutását. kötelező.
P280 : Kerülni
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő
P280
: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő
használata kötelező.
P501-2
: Az anyagot/edényzetet engedélyezett hulladékgyűjtő
helyre kell vinni.
P501-2 : Az anyagot/edényzetet engedélyezett hulladékgyűjtő helyre kell vinni.
Összetétele:
Összetétele:

Kiegészítő figyelmeztető
információ:figyelmeztető
Kiegészítő
információ:

1,2-benzisothiazoI-3(2H)-one

Allergiás reakciót válthat ki.
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Allergiás reakciót válthat ki.
Tisztítószerekre

<5%
Tisztítószerekre
vonatkozó 648/2004/EK kationos felületaktív anyagok
anyagok4
vonatkozó
648/2004/EK
számú rendelet:
benzisothiazolinone
számú rendelet:
2.3. Egyéb veszélyek
Nincs
Nincs elérhető
elérhető adat
adat

3. SZAKASZ:
l3.
SZAKASZ: Összetétel
Összetétel vagy
vagy az
az összetevőkre
összetevőkre vonatkozó
vonatkozó adatok
adatok
3.1. Anyagok
Nem alkalmazható.
3.2. Keverékek

Veszélyes
összetevő

Regisztrációs
szám

CASszám

EC-nr

amines, tallow alkyl,
alkyl, _
ethoxylated

6179126-2

500-153<1
8 (NLP)

1,2-benzisothiazol1,2-benzisothiazol3(2H)-one

263433-5

220-1209

-

w/w
wlw %

333113?" 41
9

Veszélyességi osztály és
kategória

Figyelmeztető mondat

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam.

1,AguaticAcute1,AguaticChronic H302,H315,H318,H400,H410
H302,H315,H318,H400,H410
1
Irrit. 2, Eye Dam.
<0.025
H302,H315,H318,H317,H400
H302,H315,H318,H317,H400 Xx
Acute1
1, Aguaüc
Sem4, Skin
1, SkinTox.
40.025 Acute
1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1
1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic
1

Megj. értelmezése
X : SCL (egyedi koncentrációs határérték)

16. Fejezet)
(*Figyelmeztetések magyarázata: ld. 16.

l4.
4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Ha szembe kerül:

Megj.

Ha szemmel
szemmel érintkezik
érintkezik az
az anyag,
anyag, azonnal
azonnal öblítse
öblítse bő
bő vízzel
vízzel néhány
néhány percen
percen
Ha
keresztül
Forduljon orvoshoz, ha az irritáció nem múlik
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Vízzel és szappannal meg kell mosni.
Forduljon orvoshoz, ha az irritáció nem akar elmúlni
Menjen
pihenjen.
és pihenjen.
melegen és
magát melegen
tartsa magát
levegőre, tartsa
friss levegőre,
Menjen friss
Forduljon orvoshoz, ha furcsaságot érez
Lenyelés esetén tilos hánytatni
Forduljon orvoshoz

4.2. A legfontosabb —
– akut és késleltetett —
– tünetek és hatások
Belégzéskor:
Lenyeléskor:
Bőrrel
érintkezéskor:
való érintkezéskor:
Bőrrel való

Szembejutáskor:

Az
okozhat
szédülést okozhat
és szédülést
fejfájást és
hányingert, fejfájást
belélegzése hányingert,
gőzök belélegzése
oldószeres gőzök
Az oldószeres
Gasztrointesztinális zavarokat okozhat
A termék allergiás tüneteket okozhat.
Irritációt
lrritációt okozhat.
Tünetek: pirosság és fájdalom
Irritációt
lrritációt okozhat.
Tünetek: pirosság és fájdalom

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Általános tanács:

Rosszullét esetén, forduljon orvoshoz (ha lehetséges mutassa meg a címkét
Ha a tünetek nem múlnak, forduljon orvoshoz.

l5.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
hab, karbondioxid vagy száraz oltóanyag
5.2.
Az anyagból
veszélyek
különleges veszélyek
származó különleges
keverékből származó
a keverékből
vagy a
anyagból vagy
5.2. Az
Veszélyes bomlástermékek keletkeznek
CO,CO2
CO,COZ
szóló javaslat
Tűzoltóknak szóló
5.3. Tűzoltóknak
5.3.
javaslat

Ha
vízzel.
le vízzel.
hűtse le
érte, hűtse
tűz érte,
edényt tűz
az edényt
Ha az
Tűz
belélegezni
füstöt belélegezni
a füstöt
szabad a
nem szabad
esetén nem
Tűz esetén

l6.
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Zárjon ki minden gyulladásra alkalmat adó forrást
Biztosítsa
szellőzést
megfelelő szellőzést
a megfelelő
Biztosítsa a
Megfelelő
viselni.
kell viselni.
szem/arcvédőt kell
a szem/arcvédőt
beleértve a
védőruházatot, beleértve
Megfelelő védőruházatot,
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Előzze
menjen
folyóba menjen
vagy folyóba
csatornába vagy
hogy csatornába
meg, hogy
Előzze meg,
Ha a szennyezett víz lefolyóba vagy folyóba ér, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.
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6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Kiömléskor használjon
használjon megfelelő
megfelelő semlegesítő
semlegesítő anyagot
anyagot
Kiömléskor

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
További információt a 8-as bekezdésben talál
l7.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Csak
jól szellőztett
Csak jól
szellőztett helyen
helyen használható
használható
Kerülni
Kerülni kell
kell a
a bőrrel
bőrrel való
való érintkezést
érintkezést és
és a
a szembejutást
szembejutást
Alaposan mossa le használat után
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata
használata kötelező.
kötelező.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Hűvös,
jól szellőztetett
Hűvös, száraz
száraz és
és jól
szellőztetett helyen
helyen tartandó
tartandó
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Tisztítószerek - Erős
Erős igénybevételre
igénybevételre

l8.
SZAKASZ: Az
Az expozíció
expozíció ellenőrzése/egyéni
ellenőrzése/egyéni védelem
védelem
8. SZAKASZ:
8.1. Ellenőrzési
Ellenőrzési paraméterek
paraméterek
8.1.

Expozíciós határértékek:

információ nem áll rendelkezésre
8.2.
Az expozíció
8.2. Az
expozíció ellenőrzése
ellenőrzése
Ellenőrzési eljárások:
eljárások:
Ellenőrzési
Egyéni védelem:

belégzéskor:
kézzel
kézzel és
és bőrrel
bőrrel való
való
érintkezéskor:

Biztosítsa
Biztosítsa a
a megfelelő
megfelelő szellőzést
szellőzést
Használat
Használat során
során tegyen
tegyen óvintézkedéseket
óvintézkedéseket a
a bőrrel
bőrrel és
és szemmel
szemmel való
való érintkezés
érintkezés
elkerülése érdekében.
A
A termék
termék használata
használata során
során a
a megfelelő
megfelelő gyakorlat
gyakorlat szerint
szerint kesztyűt
kesztyűt kell
kell viselni
viselni és
és
megfelelő szellőzést kell biztosítani.
A
jó ipari
A terméket
terméket minden
minden esetben
esetben a
a jó
ipari higiéniai
higiéniai gyakorlatoknak
gyakorlatoknak megfelelően
megfelelően kell
kell
kezelni és használni.
használni.
kell használni.
Ha
légzőkészüléket kell
megfelelő légzőkészüléket
elégtelen, megfelelő
szellőzés elégtelen,
a szellőzés
Ha a
A
A bőrrel
bőrrel történő
történő véletlen
véletlen érintkezés
érintkezés elleni
elleni védelemre
védelemre az
az egyszer
egyszer használatos
használatos
védőkesztyű
védőkesztyű is
is megfelelő
megfelelő védelmet
védelmet nyújt,
nyújt, feltéve,
feltéve, hogy
hogy az
az érintkezést
érintkezést követően
követően
azonnal kicserélik. Amennyiben az érintkezés elkerülhetetlen vagy szándékolt,
akkor csak olyan eldobható védőkesztyűt
védőkesztyűt szabad
szabad használni,
használni, melynek
melynek az
az áttörési
áttörési
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ideje hosszabb, mint a készítmény tervezett használati ideje.
(neoprén)
Védőszemüveget
Védőszemüveget kell
kell viselni
viselni szabvány
szabvány szerint
szerint EN
EN 166.
166.

9. SZAKASZ:
l9.
SZAKASZ: Fizikai
Fizikai és
és kémiai
kémiai tulajdonságok
tulajdonságok
9.1.
Az alapvető
9.1. Az
alapvető fizikai
fizikai és
és kémiai
kémiai tulajdonságokra
tulajdonságokra vonatkozó
vonatkozó információ
információ
Megjelenési forma: fizikai
állapot:
áHapot
szín:
szag:
pH érték:
Forrási pont/skála:
Gyulladási pont:
Párolgási sebesség:
Robbanási
Robbanási határok:
határok: felső
felső
robbanási határ:
alsó robbanási határ:
Gőznyomás:
Gőznyomás:
Relatív
Relatív sűrűség:
sűrűség:
Vízben való oldhatóság:
Öngyulladás:

Folyadék.
Szintelentől
Szintelentől sárgáig.
sárgáig.
Jellegzetes szag.
9.5 - 10.5
105
Nem
Nem elérhető.
elérhető.
Nincs
Nem alkalmazható.
Nem
Nem elérhető.
elérhető.
Nem
Nem elérhető.
elérhető.
Nem elérhető.
elérhető.
Nem
1.0
1.0 g/cm3 (@
(((2 20°C).
2000).
Vízben oldódó
) 200 °C
0C
>

9.2. Egyéb információk

l10.
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nincsenek
Nincsenek ismert
ismert veszélyes
veszélyes reakciók
reakciók rendeltetésszerű
rendeltetésszerű használat
használat esetén
esetén
10.2.
102. Kémiai stabilitás
Stabil
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Nincsenek ismert
ismert veszélyes
veszélyes reakciók
reakciók rendeltetésszerű
rendeltetésszerű használat
használat esetén
esetén
Nincsenek
10.4. Kerülendő
Kerülendő körülmények
körülmények
10.4.

Hőhatástól óvja
10.5.
10.5. Nem
Nem összeférhető
összeférhető anyagok
anyagok
Erős oxidálószer
10.6. Veszélyes bomlástermékek
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CO,CO2
CO,COZ

l11.
SZAKASZ: Toxikológiai
Toxikológiai adatok
adatok
11. SZAKASZ:
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
akut toxicitás:
bőrkorrózió/bőrirritáció:
bőrkorrózió/bőrirritáció:
súlyos
. . , .,
,
,
szemkárosodás/szemirritáció:
szemkarosodas/szemirritacio:
légzőszervi
vagy
légzőszervi vagy
bőrszenzibilizáció:
bőrszenzibilizáció:
csírasejt-mutagenitás:
rákkeltő
hatás:
rákkeltő hatás:
reprodukciót károsító
tulajdonság:
egyetlen expozíció utáni
célszervi toxicitás (STOT):
ismétlődő
utáni
expozíció utáni
ismétlődő expozíció
célszervi toxicitás (STOT):
aspirációs veszély:

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

információ:
vonatkozó információ:
útra vonatkozó
expozíciós útra
valószínű expozíciós
A valószínű
A

Belégzéskor:
Lenyeléskor:
Bőrrel
érintkezéskor:
való érintkezéskor:
Bőrrel való
Szembejutáskor:

Az
okozhat
szédülést okozhat
és szédülést
fejfájást és
hányingert, fejfájást
belélegzése hányingert,
gőzök belélegzése
oldószeres gőzök
Az oldószeres
Gasztrointesztinális zavarokat okozhat
Irritációt
lrritációt okozhat.
A termék allergiás tüneteket okozhat.
Irritációt
lrritációt okozhat.

Toxikológiai adatok:

információ nem áll rendelkezésre

l12.
12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
A vízi környezetre veszélyes, krónikus 3. katégoria
Ártalmas
Artalmas a
a vízi
vízi élővilágra,
élővilágra, hosszan
hosszan tartó
tartó károsodást
károsodást okoz.
okoz.
Ökotoxikológiai adat:

Veszélyes
Veszélyes összetevő
összetevő

CAS-szám

eljárás

amines, tallow alkyl, ethoxylated

61791-26-2

LC50
LCöO hal

0.13 mg/l

EC50
ECSO daphnia

0.17 mg/l
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Nincs elérhető kísérleti adat
12.3. Bioakkumulációs képesség
Nincs elérhető kísérleti adat
12.4. A talajban való mobilitás
Vízben oldódó
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs elérhető adat
12.6. Egyéb káros hatások
Nincs
Nincs elérhető
elérhető kísérleti
kísérleti adat
adat

13. SZAKASZ:
Ártalmatlanítási szempontok
l13.
SZAKASZ: Ártalmatlanítási
szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Készítmény hulladékai
Országos előírások:

Az
AZ anyagot
anyagot és
és edényzetét
edényzetét megfelelő
megfelelő módon
módon ártalmatlanítani
ártalmatlanítani kell.
kell.
Csatornába, vagy a környezetbe juttatni nem szabad. Az
AZ anyagot a kijelölt
gyűjtőhelyre
gyűjtőhelyre kell
kell vinni.
vinni.
Az
AZ ártalmatlanításnak a helyi, megyei és országos törvénykezéseknek meg kell
felelnie

l14.
SZAKASZ: Szállításra
Szállításra vonatkozó
vonatkozó információk
információk
14. SZAKASZ:
14.1. UN-szám
UN-Szám
UN-szám:
UN-SZám:

Nincs veszélyesként besorolva a szállításhoz

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Megfelelő
Megfelelő szállítási
szállítási elnevezés
elnevezés

nem alkalmazandó

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Osztály:
ADR/RID - Osztályozási kód:

nem alkalmazandó
nem alkalmazandó

14.4. Csomagolási csoport
Csomagolási osztály:

nem alkalmazandó
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14.5. Környezeti veszélyek
ADR/RID - Környezetre
,
_
veszélyes:
veszelyes.
IMDG - Tengerek szennyezését
,
_
okozó
anyagok.
okozo anyagok:
IATA/ICAO - Környezetre
veszélyes:

Nem
N

No
o
N

Nem
em

14.6.
óvintézkedések
különleges óvintézkedések
érintő különleges
felhasználót érintő
A felhasználót
14.6. A
ADR/RID - Alagút korlátozási kód: nem alkalmazandó
IMDG - Ems:
nem alkalmazandó
IATA/ICAO - PAX:
nem alkalmazandó
IATA/ICAO - CAO
nem alkalmazandó
14.7. A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
l15.
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
előírások/jogszabályok
A Biztonsági adatlap eleget tesz a jelenleg hatályos európai követelményeknek
1907/2006/EK
1907/2006/EK (REACH) rendelet
1272/2008/EK
1272/2008/EK rendelet
Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997.
1997. évi CII. törvénnyel
módosított
módosított
törvénnyel módosított
XXVI. törvénnyel
évi XXVI.
2004. évi
a 2004.
biztonság: a
Kémiai biztonság:
munkavédelemről. Kémiai
a munkavédelemről.
törvény a
XCIII. törvény
évi XCIII.
1993. évi
módosított 1993.
(Xl.30.) EüM, a 26/2007.
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 38/2008 (X.3.) EüM rendelet, az 52/2007. (XI.30.)
(VI.7.)
(V.21 .) EüM rendeletek a veszélyes anyagokkal és a
(lV.26.) EszCsM, a 30/2003. (V.21.)
(Vl.7.) EüM, a 33/2004. (IV.26.)
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló
44/2000. (XII.27.)
EüM—SZMM együttes rendelete a
(Xll.22.) EüM–SZMM
(Xll.27.) EüM rendelet módosításáról; az 58/2007. (XII.22.)
EüM—SZCSM együttes rendelet módosításáról.
munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM–SZCSM
Hulladék: a 2004. évi XXIX. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról;
és
feltételeiről, és
végzsének feltételeiről,
tevékenységek végzsének
kapcsolatos tevékenységek
hulladékkal kapcsolatos
veszélyes hulladékkal
a veszélyes
Kormányrendelet a
98/2001 .(Vl.15.) Kormányrendelet
98/2001.(VI.15.)
a 16/2001.
jegyzékéről; a
módosított
Kormányrendelettel módosított
(lX.6.) Kormányrendelettel
195/2002. (IX.6.)
a 195/2002.
hulladékokjegyzékéről;
18.) KöM rendelet a hulladékok
16/2001. (VII. 18.)
94/2002. (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.
Tűzvédelem:
a
tűzoltóságról; a
a tűzoltóságról;
és a
mentésről és
műszaki mentésről
a műszaki
védekezésről, a
elleni védekezésről,
tűz elleni
a tűz
törvény a
XXXI. törvény
évi XXXI.
1996. évi
az 1996.
Tüzvédelem: az
(ll.22.) ÖTM rendelet.
9/2008. (II.22.)
15.2.
152. Kémiai biztonsági értékelés
információ nem áll rendelkezésre

16. SZAKASZ:
információk
Egyéb információk
SZAKASZ: Egyéb
l16.
*Figyelmeztető
mondat
*Figyelmeztető mondat

H302 : Lenyelve ártalmas.
hatású.
Bőrirritáló hatású.
H315 :: Bőrirritáló
H315
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H317 :: Allergiás
bőrreakciót válthat
válthat ki.
ki.
H317
Allergiás bőrreakciót
H318 : Súlyos szemkárosodást okoz.
H400
H4OO :: Nagyon
Nagyon mérgező
mérgező a
a vízi
vízi élővilágra.
élővilágra.
H410
H41O :: Nagyon
Nagyon mérgező
mérgező a
a vízi
vízi élővilágra,
élővilágra, hosszan
hosszan tartó
tartó károsodást
károsodást okoz.
okoz.
ÁTDOLGOZOTT PONTOK:
8.2.
8.2. Az
Az expozíció
expozíció ellenőrzése
ellenőrzése
acronyms
ÁK-érték =
aoronyms and synonyms:
: megengedett átlagos koncentráció érték
CK- érték =
: megengedett csúcskoncentráció érték
: illékony szerves vegyület
VOC =
PBT =
: Perzisztens,
Perzisztens, bioakkumulatív
bioakkumulatív és
és mérgező
mérgező
PBT
: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
vPvB =
Ezt
jogi előírásnak
Ezt a
a terméket
terméket a
a helyes
helyes ipari
ipari higiéniai
higiéniai gyakorlatoknak
gyakorlatoknak és
és mindenféle
mindenféle jogi
előírásnak megfelelően
megfelelően kell
kell tárolni,
tárolni,
kezelni és használni. Az itt közölt információk a jelenlegi tudásunkon alapulnak és termékeinket a biztonsági
szempontok figyelembe vételével írják le. Ez nem garantál semmiféle különleges tulajdonságot. A tanulmányok, a
kutatás és az egészségügyi, biztonsági, valamint környezetvédelmi kockázatok céljáira
jogos felhasználást
céljáira történő
történő jogos
felhasználást
kivéve, az alábbi dokumentumnak egyik részét sem szabad a CRC írásbeli
írásbeli engedélye nélkül bármiféle eljárással
reprodukálni.
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Biztonságtechnikai Adatlap
Termék neve: PM Xeramic® Radiator Degreaser

Felülvizsgálat
:
dátuma: 22.11.16

1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalkozás azonosítása
1.1

Termékazonosító:

PM Xeramic® Radiator Degreaser 20202
1.2

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása :

/
Tisztítószerek – Erős igénybevételre
1.3

1.3 A Biztonsági adatlap szállítójának adatai

Petromark Automotive Chemicals BV

Rooswijkweg 316
1951 ME Velsen - Noord

, The Netherlands

Tel: +31251211391
E-mail : info@petromark.eu — Website : http://www.petromark.eu/
1.4

Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. Szakasz: A veszély meghatározása
2.1

Az anyag vagy keverék osztályozása

:

Az 1272/2008EK rendeletnek megfelelő osztályozás

2.2

Cimkézési elemek

H226 Tűzveszélyes folyadék
: vagy gőz: 3.kategória
H315 Bőr irritáló hatású: 2.kategória
H317 Allergiás bőr reakciót válthat ki: 1.kategória
H318 Súlyos szemkárosodást okozhat: 1.kategória
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra: 1.kategória
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz: 1.kategória

Veszélyt jelző piktogrammok:

Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondatok:
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Figyelmeztetés: Veszély
H226 Gyúlékony folyadék 3.:
H315 Bőr irritáló 2.:
H317 Bőr érzékenység 1.:
H318 Szem sérülés 1.:
H400 Vízi környezetre akut: 1.,
H411 Vízi környezetre krónikus 1.

Tűzveszélyes folyadék vagy gőz
Bőrirritáló hatású
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Súlyos szemkárosodást okoz
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal..
P305+P351+P338: HA SZEMBE KERÜL: Óvaatosan öblítse ki vízzel néhány percig ,
a kontaktlencséket távolítsa el ha könnyen kivehető, és folytassa az öblítést.
P333+P313: Bőr irritáció vagy kiütés esetén forduljon orvoshoz
P362+P364: A Szennyezett ruhadarabot mossa ki mielőtt újra használja.
P501: Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

Tartalmaz:
D-Limonén-zsíralkohol C12 -14, etoxilezett izotridekanol, etoxilezett Dodecil-benzolszulfonsav, etanol-amin-só

2.3

Egyéb veszélyek :

Nincs elérhető adat

3 szakasz: Összetétel, vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
D-limonén

15% - 30%

CAS szám:
EINECS szám:
REACH regisztrációs szám:
CLP osztályozás:

8025-48-6
232-433-8
01-2119493353-35
H226 Tűzveszélyes folyadék 3
H304 Lenyelve és a légutakba
kerülve halálos lehet. 1
H315 Bőrirritáló hatású 2
H317 Allaergiás bőrreakciót
válthat ki 1
H400 Vízi környezetre akut 1
H410 Vízi környezetre krónikus 1

2-(2-butoxi-etoxi) etanol

15% - 30%

CAS szám:
EINECS szám:
REACH regisztrációs szám:
CLP osztályozás:

112-34-5
203-961-6
01-2119475104-44
H319 Súlyos szemirritációt okoz 2

5% - 15%

CAS szám:
EINECS szám:
REACH regisztrációs szám:
CLP osztályozás:

Dodecil-benzolszulfonsav, etanol-amin só
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26836-07-7
248-024-2
H315 Bőrirritáló hatású 2
H318 Súlyos szemkárosodást
okoz 1

C12 -14 zsíralkohol, etoxilezett

5% - 15%

CAS szám:
68439-50-9
EINECS szám:
REACH regisztrációs szám:
H318 Súlyos szemkárosodást
okoz 1
H400 Vízi környezetre akut 1

CLP osztályozás:

Izotridekanol, etoxilezett

< 5%

CAS szám:
69011-36-5
EINECS szám:
REACH regisztrációs szám:
CLP osztályozás:
H302 Lenyelve ártalmas 4

H318 Súlyos szemkárosodást
okoz 1

Ethanolamine

< 5%

CAS szám:
141-43-5
EINECS szám:
205-483-3
REACH regisztrációs szám: 01-2119486455-28
CLP osztályozás:

H302 Lenyelve ártalmas 4
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas 4
H314 Súlyos égési sérülést és
szemkárosodást okoz.1B
H332 Belélegezve ártalmas 4
H335 Légúti irritációt okozhat 3
H412 Ártalmas a vízi élővilágra,
hosszan tartó károsodást okoz 3

A figyelmeztető mondatok magyarázata: lásd. 16. fejezet

4 SZAKASZ: Elsősegélynyújtás
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Mindig azonnal forduljon orvoshoz, ha súlyos vagy folyamatos egészségügyi problémák lépnek fel.
Bőrrel való érintkezés:

távolítsa el a szennyezett ruhát, majd bő vízzel öblítse le és azonnal
forduljon orvoshoz.
Öblítse le bő vízzel (kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen kivehető)
azután forduljon orvoshoz.
Öblítse ki a száját, ne hánytasson, azonnal forduljon orvoshoz.
Ültesse függőlegesen, vigye friss levegőre, pihentesse majd forduljon orvoshoz.

Szemmel való érintkezés:
Lenyelés:
Belélegzés:

4.2

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Bőrrel való érintkezés:
Szemmel való érintkezés:
Lenyelés:
Belégzés:

4.3

maró, bőrpír, fájdalom, súlyos égési sérülések
maró, bőrpír, nem megfelelő kinézet, fájdalom
maró, légszomj, hányás, hólyagok az ajkakon és a nyelven, fájdalom a szájban
és a torokban, a nyelőcsőben és a gyomorban
fejfájás, szédülés, hányinger, álmosság, eszméletvesztés

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

nincs

5 SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1

Oltóanyag

hab, karbondioxid vagy száraz oltóanyag, vízpermet
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5.2

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nincs
5.3

Tűzoltóknak szóló javaslat

Nincs

6 SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1

Személyi óvintézkedések :

Ne lépjen bele a kiömlött anyagokba, és ne érjen hozzá. Kerülje a füst, a füst, a por és a gőz belégzését.
Távolítson el minden szennyezett ruhát, és használt, szennyezett védőfelszerelést, és gondoskodjon az ártalmatlanításról.

6.2

Környezetvédelmi óvintézkedések

Előzze meg, hogy csatornába vagy folyóba ne menjen Ha a szennyezett víz lefolyóba vagy folyóba ér,
azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.
6.3

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kiömléskor használjon adszorbens anyagot
6.4

Hivatkozás más szakaszokra

:

További információt a 8-as és 13-as bekezdésben talál

7 SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

:

Óvatosan kezelje, kerülje a kiömlést.
7.2

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

:

Tartsa zárt, fagymentes, szellőztetett helyiségben.
7.3

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

nincs

8 SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1

Ellenőrzési paraméterek

A veszélyes összetevők felsorolása a 3. szakaszban, amelyből a TLV érték ismert
2- (2-butoxi-etoxi) -etanol 67,5 mg / m³, etanol-amin 2,5 mg / m³

8.2

Az expozíció ellenőrzése

Védelem belégzéskor

:

:

Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, ha szükséges, használjon arcmaszkot.
Ha szükséges használjon ABEK szűrőbetétet.
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Bőr védelem

Szem védelem

Használjon nitril kesztyűt (EN 374). Áttörési idő:> 480 ”Anyagvastagság: 0,35 mm.
Használat előtt alaposan ellenőrizze a kesztyűt. Úgy vegye le a kesztyűt, hogy megérintené
a külsejét csupasz kézzel. Konzultáljon a védőkesztyű gyártójával, a kesztyű alkalmasságáról.
Mossa meg és szárítsa meg a kezét.

:

Tartsa a szemöblítő palackot a közelben. Viseljen szorosan illeszkedő védőszemüveget.
Viseljen arcvédőt és védőöltözetet.

:

Egyéb védekezés

:

Használjon vízhatlan ruházatot. A védőfelszerelés típusa a koncentrációtól és a
veszélyes anyagok mennyiségétől függ.

9 SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ :

Olvadás pont:
Forrás pont /Forrási sáv:
pH:
pH 1% higítású vízben:
Gőznyomás/20°C,:
Gőz sűrűség:
Relatív sűrűség, 20°C:
Fizikai megjelenés/20°C:
Lobbanáspont:
Gyulladási pont (szilárd anyag, gáz):
Öngyulladási pont:
Felső gyulladási vagy robbanási határ (Térfogat %):
Lower flammability or explosive limit, (Vol %):
Robbanásveszélyességi tulajdonsága:
Oxidáló tulajdonsága:
Bomlási hőmérséklet:
Vízben való oldhatóság:
Megoszlási hányados: noktanol/víz:
Szag:
Szaglási küsöb:
Dinamikus viszkozitás, 20°C:
Kinematikus viszkozitás, 20°C:
Párolgási sebesség (n-BuAc = 1):

9.2

0 °C
100 °C - 233 °C
9.0
/
2 332 Pa
nem alkalmazható
0.966 kg/l
folyadék
50 °C
nem alkalmazható
200 °C
24.600 %
0.700 %
nem alkalmazható
nem alkalmazható
/
nem oldódó
nem alkalmazható
jellegzetes szag
nem alkalmazható
/
/
0.300

Egyéb információk

Illékony szerves komponens (VOC):
Illékony szerves komponens (VOC):

27.44 %
436.239 g/l

10 SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1

Reakciókészség
5/9

Normál körülmények között stabil
10.2

Kémiai stabilitás

:

Extrém magas vagy alacsony hűmérsékleten
10.3

A veszélyes reakciók lehetősége

:

Nincsenek ismert veszélyes reakciók
10.4

Kerülendő körülmények

:

Óvja napsütéstől és ne tegye ki +50°C-nál nagyobb hőmérsékletnek
10.5

Nem összeférhető anyagok

:

savak, lúgok, oxidálószerek, reduktorok
10.6

Veszélyes bomlástermékek

:

Normál használat esetén nem bomlik

11 SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ :

H315 Bőr irritáló hatású 2:
H317 Allergiás bőr reakciót okoz 1:
H318 Szem sérülést okoz 1:
Számított akut txicitás, ATE orális:
Calculated acute toxicity, ATE bőrön:

Causes skin irritation.
Allergiás bőr reakciót okoz
Súlyos szem sérülést okoz.
/
/

D-limonén

LD50 orális: 4,400 mg/kg
LD50 bőrön, : ≥ 5,000 mg/kg
LC50, Belégzés 4h: ≥ 50 mg/l

2- (2-butoxi-etoxi) etanol

LD50 orális: 3,305 mg/kg
LD50 bőrön, : 2,764 mg/kg
LC50, Belégzés 4h: ≥ 50 mg/l

Dodecil-benzolszulfonsav, etanol-amin só

LD50 orális: ≥ 5,000 mg/kg
LD50 bőrön, : ≥ 5,000 mg/kg
LC50, Belégzés 4h: ≥ 50 mg/l

C12 -14 zsíralkohol, etoxilezett

LD50 orális: 2,000 mg/kg
LD50 bőrön, : ≥ 5,000 mg/kg
LC50, Belégzés 4h: ≥ 50 mg/l

Izotridekanol, etoxilezett

LD50 orális: 500 mg/kg
LD50 bőrön, : ≥ 5,000 mg/kg
LC50, Belégzés 4h: ≥ 50 mg/l

Ethanolamine

LD50 orális: 1,089 mg/kg
LD50 bőrön, : 2,504 mg/kg
LC50, Belégzés 4h: 11 mg/l
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12 SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1

Toxicitás

D-limonén

LC50 (Hal): 720 μg/L (4d)
EC50 (Daphnia): 360 μg/L (48h)
NOEC (Daphnia): 115 μg/L (16d)
EC50 (Algák): 8 - 150 mg/L (72h)
NOEC (Algák): 2,62 mg/L (72h)

2- (2-butoxi-etoxi) etanol

LC50 (Hal): 1300 mg/l, 96h (Lepomis microlophus)
EC50 (Daphnia): >100 mg/l, 48h
EC50 (Algák): ErC50 > 100 mg/l
EC50 (soil microorganisms): 255 mg/l

Ethanolamine

LC50 (Hal): 349 mg/L (Cyprinus carpio) (4d)
NOEC (Hal): 1,24 mg/L (Oryzias latipes) (41d)
EC50 (Daphnia): 65 mg/L (48h)
NOEC (Daphnia): 850 μg/L (21d)
EC50 (Algák): 2.1 - 2.8 mg/L (72h)
NOEC (Algák): 1 mg/L (72h)

12.2

Perzisztencia és lebonthatóság

:

A készítményben lévő felületaktív anyagok megfelelnek a biológiai lebonthatósági követelményeknek
(EC)No.648/2004 a detergensekről.
12.3

Bioakkumulációs képesség
További információk

D-limonén

Log Pow: 4.38 @ 37 °C, pH 7.2

Ethanolamine

Log Pow: -2,3 - -1,31

12.4

A talajban való mobilitás :

Víz veszélyeztetési osztály, WGK:
Vízben oldhatóság:

12.5

2
Nem oldódó

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nincs elérhető adat
12.6

Egyéb káros hatások

:

Nincs elérhető adat

13 SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1

Hulladékkezelési módszerek

A csatornába való ürítés nem megengedett.
A megsemmisítést regisztrált szolgáltatók végzik.
A helyi hatóságok által meghatározott lehetséges korlátozó szabályok betartandók
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14 SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1

UN-szám

:

1993
14.2

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés :

UN 1993 Tűzveszélyes folyadék, 3, III, (D/E)
14.3

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Osztály:
3
A veszély azonosító száma: 30

14.4

Csomagolási csoport

III
14.5

Környezeti veszélyek

Környezetvédelmi szempontból veszélyes
14.6

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Veszélyességi jellemző:
További utasítások:

Tűzveszélyes, Robbanásveszélyes, Hő hatására felrobbanhat.
Fedje le. Ne tegye alacsony helyekre.

15 SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1

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

Víz veszélyességi osztály, WGK:
2
Illékony szerves komponensek (VOC):
27.443 %
Illékony szerves komponensek (VOC):
436.239 g/l
Összetétel a (EC)648/2004 szabályozás szerint: Anionic surfactants 5% - 15%,
Nonionic surfactants 5% - 15%,
Preservatives (Sodium Benzoate)

15.2

Kémiai biztonsági értékelés

:

információ nem áll rendelkezésre

16 SZAKASZ: Egyéb információk
A biztonsági adatlapon használt rövidítések felirat:
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ADR:
BCF:
CAS:
CLP:
EINECS:
Nr.:
PTB:
TLV:
vPvB:
WGK:
WGK 1:
WGK 2:
WGK 3

A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
Biokoncentrációs tényező
/ Kémiai Absztrakciós Alkalmazás
Vegyszerek csomagolási és csimkézési osztályozása
Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
Szám
Tartós, Mérgező, bioakkumulatív
Határérték
Nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív anyagok
Víz veszélyességi osztály
Vízre enyhén veszélyes
Vízre veszélyes
Vízre nagyon veszélyes

Jegyzet a biztonsági adatlapban használt R & H-mondatokhoz:
H226 Tüzveszélyes folyadék. 3:
H302 Lenyelve ártalmas. 4:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet 1:
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas 4:
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 1B:
H315 Bőrirritáló hatású. 2:
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 1:
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 1:
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 2:
H332 Belélegezve ártalmas. 4:
H335 Légúti irritációt okozhat 3:
H400 Vízi élővilágra Akut 1:
H410 Vízi élővilágra krónikus 1:
H412 Vízi élővilágra krónikus 3:

Felülvizsgálat oka, a következő elemek módosítása:

Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Lenyelve ártalmas..
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Bőrrel érintkezve ártalmas
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Bőrirritáló hatású.
Allergiás bőrreakciót válthat ki..
Súlyos szemkárosodást okoz.
Súlyos szemirritációt okoz.
Belélegezve ártalmas.
Légúti irritációt okozhat.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

:

2.2 szakasz
MSDS referencia szám:
ECM- 7049,03

Ezt a terméket a helyes ipari higiéniai gyakorlatoknak és mindenféle jogi előírásnak megfelelően kell tárolni, kezelni és használni.
Az itt közölt információk a jelenlegi tudásunkon alapulnak és termékeinket a biztonsági szempontok figyelembe vételével írják le.
Ez nem garantál semmiféle különleges tulajdonságot. A tanulmányok, a kutatás és az egészségügyi, biztonsági, valamint környezetvédelmi
kockázatok céljáira történő jogos felhasználást kivéve, az alábbi dokumentumnak egyik részét sem szabad a CRC írásbeli engedélye
nélkül bármiféle eljárással reprodukálni.
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48.1.13

oldalszám: 1/11

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 13.02.2019

*

Változata: 4

Felülvizsgálat 13.02.2019

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Cockpit Protector
· Cikkszám: 20308
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Belső tisztítószer járművekhez
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő
hatására megrepedhet.

GHS09 környezet
Aquatic Chronic 2 H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

GHS07
Eye Irrit. 2
STOT SE 3

H319
H336

Súlyos szemirritációt okoz.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Asp. Tox. 1

H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS09

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Pentán
(folytatás a 2. oldalon)
HU
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oldalszám: 2/11

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 13.02.2019

Változata: 4

Felülvizsgálat 13.02.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Cockpit Protector
(folytatás az 1. oldalról)

Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2% aromates, Benzol <0.1%
Propán-2-ol
d-Limonene
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P301+P310
LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P304+P340
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412
Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 109-66-0
Pentán
Reg.nr.: 01-2119459286-30 Flam. Liq. 1, H224; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2,
H411; STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 67-63-0
Propán-2-ol
Reg.nr.: 01-2119457558-25 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 75-28-5
Izobután
Reg.nr.: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 68308-64-5
Quaternary ammonium compounds, cocoalkylethyldimethyl, Et
sulfates
Skin Corr. 1A, H314; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4,
H302

25-<50%

25-<50%
10-<25%
2,5-<10%
2,5-<10%
≥0,25-<1%

(folytatás a 3. oldalon)
HU
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Felülvizsgálat 13.02.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Cockpit Protector
(folytatás a 2. oldalról)

CAS: 5989-27-5
d-Limonene
Reg.nr.: 01-2119529223-47 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2,
H315; Skin Sens. 1, H317

≥0,1-<0,25%

· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
alifás szénhidrogének
illatszerek, d-Limonene, alpha-Pinene, CITRAL
· További információk:

≥30%
<5%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi
tanácsot.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
CO2, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés:
Különleges intézkedések nem szükségesek.
Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
(folytatás a 4. oldalon)
HU
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Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
109-66-0 Pentán
TLV AK-érték: 2950 mg/m3
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
67-63-0 Propán-2-ol
TLV CK-érték: 2000 mg/m3
AK-érték: 500 mg/m3
b, i
· DNEL(-ek)
109-66-0 Pentán
Szájon át
DNEL Long term-systemic 214 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 214 mg/kg bw/day (Consumer)
432 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 643 mg/m3 (Consumer)
3.000 mg/m3 (Worker)
67-63-0 Propán-2-ol
Szájon át
DNEL Long term-systemic 26 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 319 mg/kg bw/day (Consumer)
888 mg/kg bw/day (Worker)
(folytatás az 5. oldalon)
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Belégzésnél DNEL Long term-systemic 89 mg/m3 (Consumer)
500 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú
ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
Filter AX/P2
A/P2 szűrő
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyűanyagot javasolni.
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)
HU

(folytatás a 6. oldalon)

48.1.13

oldalszám: 6/11

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 13.02.2019

Változata: 4

Felülvizsgálat 13.02.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Cockpit Protector
(folytatás az 5. oldalról)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

236 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,7 Vol %
12 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

2.000 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,635 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

93,7 %

Szilárdanyag tartalom:
· 9.2 Egyéb információk

5,1 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folytatás a 7. oldalon)
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· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
67-63-0 Propán-2-ol
Szájon át
LD50
5.840 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
13.900 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/6h 25.000 mg/m3 (rat)
Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2% aromates, Benzol <0.1%
Szájon át
LD50
>5.000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5.000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4h >4.951 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemirritációt okoz.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
109-66-0 Pentán
NOEC (72h) 7,51 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 (72h)
10,7 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h
4,26 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
EC50/48h
2,7 mg/l (Dm)
67-63-0 Propán-2-ol
LOEC (8 days) 1.000 mg/l (algae)
LC50/96h
9.640 mg/l (Pimephales promelas)
LC50 (24h)
9.714 mg/l (Dm)
Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2% aromates, Benzol <0.1%
EL0 (48h)
1.000 mg/l (Dm)
EL0(72h)
1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL0(96h)
1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
(folytatás a 8. oldalon)
HU

48.1.13

oldalszám: 8/11

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 13.02.2019

Változata: 4

Felülvizsgálat 13.02.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Cockpit Protector
(folytatás a 7. oldalról)

· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra mérgező hatású.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.
vízi élőlényekre mérgező
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS (PENTANES, Quaternary ammonium
· IMDG
compounds, cocoalkylethyldimethyl, Et sulfates,
DIPENTENE, TERPINOLENE), MARINE
POLLUTANT
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG

· Class

2.1
(folytatás a 9. oldalon)
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· Label

2.1

· IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:
· Különleges jelölésére (ADR):
· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok: dLimonene
Igen
Jelkép (hal és fa)
Jelkép (hal és fa)
Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, KÖRNYEZETRE
VESZÉLYES

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
(folytatás a 10. oldalon)
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· Seveso-kategóriát
P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
E2 A vízi környezetre veszélyes
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 93,75 %
· VOC-EU 595,3 g/l
· Danish MAL Code 3-1
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Az adatlapot kiállító szerv: Research & Development
· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 1: Tűzveszélyes folyadékok – 1. kategória
Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória
(folytatás a 11. oldalon)
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Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Corr. 1A: Bőrmarás/bőrirritáció – 1A. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció – 1. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 1: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Carburettor Cleaner
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cikkszám: 20311
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Anyag/készítmény használata Hidegtisztító
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
www.petromark.eu • info@petromark.eu
Tel. +31 (0)251 211397
Információt nyújtó terület: Petromark Automotive Chemicals: info@petromark.eu

· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

GHS08 egészségi veszély
Repr. 2
H361d
STOT RE 2 H373

Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

GHS07
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemirritációt okoz.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Asp. Tox. 1 H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS08
(folytatás a 2. oldalon)
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· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Toluol
Butanon
Propán-2-ol
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315
Bőrirritáló hatású.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H361d
Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H373
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P301+P310
LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P304+P340
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412
Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződhetnek.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Tisztítószer.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 108-88-3
Toluol
Reg.nr.: 01-2119471310-51 Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox.
1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 78-93-3
Butanon
Reg.nr.: 01-2119457290-43 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 67-63-0
Propán-2-ol
Reg.nr.: 01-2119457558-25 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

25-<50%

10-<25%
10-<25%
10-<25%

(folytatás a 3. oldalon)
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CAS: 106-97-8
Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 111-76-2
Reg.nr.: 01-2119475108-36

Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
2-Butoxietanol
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
aromás szénhidrogének, alifás szénhidrogének
· További információk:

1-<2,5%
0,1-<1%

≥30%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok
esetén kérjünk orvosi tanácsot.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
(folytatás a 4. oldalon)
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Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
108-88-3 Toluol
TLV CK-érték: 360 mg/m3
AK-érték: 190 mg/m3
b, i
78-93-3 Butanon
TLV CK-érték: 900 mg/m3
AK-érték: 600 mg/m3
b, i
67-63-0 Propán-2-ol
TLV CK-érték: 2000 mg/m3
AK-érték: 500 mg/m3
b, i
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
111-76-2 2-Butoxietanol
TLV CK-érték: 246 mg/m3
AK-érték: 98 mg/m3
b, i
· DNEL(-ek)
108-88-3 Toluol
Szájon át
DNEL Long term-systemic 8,13 mg/kg bw/day (Consumer)
(folytatás az 5. oldalon)
HU
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Börön át

DNEL Long term-systemic 226 mg/kg bw/day (Consumer)
384 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Acute-systemic
226 mg/m3 (Consumer)
384 mg/m3 (Worker)
DNEL Acute-local
226 mg/m3 (Consumer)
384 mg/m3 (Worker)
DNEL Long term-systemic 56,5 mg/m3 (Consumer)
192 mg/m3 (Worker)
DNEL Long term-local
192 mg/m3 (Worker)
78-93-3 Butanon
Szájon át
DNEL Long term-systemic 31 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 412 mg/kg bw/day (Consumer)
1.161 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 106 mg/m3 (Consumer)
600 mg/m3 (Worker)
67-63-0 Propán-2-ol
Szájon át
DNEL Long term-systemic 26 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 319 mg/kg bw/day (Consumer)
888 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 89 mg/m3 (Consumer)
500 mg/m3 (Worker)
· Biológiai expozíciós mutatók megengedhető határértékei
108-88-3 Toluol
BEM 1 mg/g kreatinin
Vizsgálati anyag: vizeletben
Mintavétel ideje: műszak után
Biológiai expozíciós (hatás) mutató: o-krezol
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú
ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
Filter AX/P2
A/P2 szűrő
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
Viseljen a elleni védelem vegyszerek az EN 374
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
(folytatás a 6. oldalon)
HU

48.1.13

oldalszám: 6/11

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 13.02.2019

Változata: 10

Felülvizsgálat 13.02.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Carb & Choke Cleaner
(folytatás az 5. oldalról)

A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

425 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:
· Gőznyomás 20 °C-nál:

1,2 Vol %
12 Vol %
3.300 hPa
Nincs meghatározva.
(folytatás a 7. oldalon)
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· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,766 g/cm
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
· 9.2 Egyéb információk

100,0 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
108-88-3 Toluol
Szájon át
LD50
5.000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
12.124 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4 h 5.320 mg/l (mus)
78-93-3 Butanon
Szájon át
LD50
>2.193 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5.000 mg/kg (Rabbit)
5.000 mg/kg (rbt)
67-63-0 Propán-2-ol
Szájon át
LD50
5.840 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
13.900 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/6h 25.000 mg/m3 (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció
Bőrirritáló hatású.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemirritációt okoz.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(folytatás a 8. oldalon)
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· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás
Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
108-88-3 Toluol
NOEC (7 day) 0,74 mg/l (Dm)
EC50/24h
84 mg/l (Activated Sludge)
EC50 (72h)
10 mg/l (algae)
LC50/96h
5,5 mg/l (Fish)
EC50/48h
3,78 mg/l (Dm)
78-93-3 Butanon
LC50/96h
2.993 mg/l (Pimephales promelas)
EC50/48h
308 mg/l (Dm)
67-63-0 Propán-2-ol
LOEC (8 days) 1.000 mg/l (algae)
LC50/96h
9.640 mg/l (Pimephales promelas)
LC50 (24h)
9.714 mg/l (Dm)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
HU
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
(folytatás a 10. oldalon)
HU
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· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3, 48
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

100

· VOC-CH 100,00 %
· VOC-EU 766,0 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
· Az adatlapot kiállító szerv: Research & Development
· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
(folytatás a 11. oldalon)
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MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
Repr. 2: Reprodukciós toxicitás – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
STOT RE 2: Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) – 2. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Contact Cleaner
· Cikkszám: 20312
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Hidegtisztító
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals Rooswijkweg 316,
1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő
hatására megrepedhet.
GHS09 környezet

Aquatic Chronic 2 H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

GHS07
Skin Irrit. 2
STOT SE 3

H315
H336

Bőrirritáló hatású.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS09

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Pentán
(folytatás a 2. oldalon)
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· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315
Bőrirritáló hatású.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A permet belélegzése tilos.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Tisztítószer.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 92128-66-0
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Reg.nr.: 01-2119475514-35 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 109-66-0
Pentán
Reg.nr.: 01-2119459286-30 Flam. Liq. 1, H224; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 64-17-5
Etanol
Reg.nr.: 01-2119457610-43 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 75-28-5
Izobután
Reg.nr.: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 67-63-0
Propán-2-ol
Reg.nr.: 01-2119457558-25 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
alifás szénhidrogének

50-<75%

10-<25%

2,5-<10%
2,5-<10%
2,5-<10%
1-<2,5%
0,1-<1%

≥30%
(folytatás a 3. oldalon)
HU

48.1.13

oldalszám: 3/10

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 22.03.2019

Változata: 37

Felülvizsgálat 22.03.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Contact Cleaner
(folytatás a 2. oldalról)

· További információk:

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
(folytatás a 4. oldalon)
HU

48.1.13

oldalszám: 4/10

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 22.03.2019

Változata: 37

Felülvizsgálat 22.03.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Contact Cleaner
(folytatás a 3. oldalról)

Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
*

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
109-66-0 Pentán
TLV AK-érték: 2950 mg/m3
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
64-17-5 Etanol
TLV CK-érték: 7600 mg/m3
AK-érték: 1900 mg/m3
67-63-0 Propán-2-ol
TLV CK-érték: 2000 mg/m3
AK-érték: 500 mg/m3
b, i
· DNEL(-ek)
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Szájon át
DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer)
773 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 608 mg/m3 (Consumer)
2035 mg/m3 (Worker)
109-66-0 Pentán
Szájon át
DNEL Long term-systemic 214 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 214 mg/kg bw/day (Consumer)
432 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 643 mg/m3 (Consumer)
3000 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
(folytatás az 5. oldalon)
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A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
Kerüljük a bőrrejutást.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú
ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
A/P2 szűrő
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
Viseljen a elleni védelem vegyszerek az EN 374
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
Olvadáspont/fagyáspont:

nem meghatározható
(folytatás a 6. oldalon)
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Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

>200 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,8 Vol %
15 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

5300 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,68 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz 20 °C-nál:

5 g/l

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
· 9.2 Egyéb információk

100,0 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.
*

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Szájon át
LD50
>5840 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>2920 mg/kg (Rabbit)
(folytatás a 7. oldalon)
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Belégzésnél LC50/4h >25 mg/l (rat)
64-17-5 Etanol
Szájon át
LD50
7060 mg/kg (rat)
Belégzésnél LC50/4 h 20000 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció
Bőrirritáló hatású.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
NOELR (72h) 3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50(48h)
3 mg/l (Dm)
EL50 (72h)
30-100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
NOEC (21 days) 0,17 mg/l (Dm)
LOEC (21 days) 0,32 mg/l (Dm)
109-66-0 Pentán
NOEC (72h)
7,51 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 (72h)
10,7 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h
4,26 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
EC50/48h
2,7 mg/l (Dm)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra mérgező hatású.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.
vízi élőlényekre mérgező
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
(folytatás a 8. oldalon)
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· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS (PENTANES), MARINE POLLUTANT
· IMDG
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG

· Class
· Label

2.1
2.1

· IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· Különleges jelölésére (ADR):

A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok:
Igen
Jelkép (hal és fa)
Jelkép (hal és fa)

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések

Figyelem: Gázok

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

(folytatás a 9. oldalon)
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F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, KÖRNYEZETRE
VESZÉLYES

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát
P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
E2 A vízi környezetre veszélyes
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

100

· VOC-CH 100,00 %
· VOC-EU 680,0 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és
nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
(folytatás a 10. oldalon)
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· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Az adatlapot kiállító szerv: Research & Development
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 1: Tűzveszélyes folyadékok – 1. kategória
Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® DPF Cleaner Spray
· Cikkszám: 20314
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Felülettisztítás
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

GHS05 maró anyagok
Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Súlyos szemkárosodást okoz.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS05

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
2-Amino-etanol
Alcoholethoxylaat
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
(folytatás a 2. oldalon)
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P102
P210

Gyermekektől elzárva tartandó.
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P304+P340
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412
Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH208 d-Limonene-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 34590-94-8
Dipropylene glycol monomethyl ether
Reg.nr.: 01-2119450011-60 uniós munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 141-43-5
2-Amino-etanol
Reg.nr.: 01-2119486455-28 Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312;
Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 68439-45-2
Alcoholethoxylaat
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302
CAS: 7320-34-5
tetrapotassium pyrophosphate
Reg.nr.: 01-2119489369-18 Eye Irrit. 2, H319
· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
alifás szénhidrogének, nem ionos felületaktív anyagok, fosztfátok, d-Limonene
· További információk:

10-<25%
2,5-<10%
≥2,5-<5%

2,5-<10%
1-<2,5%
1-<2,5%

<5%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk: A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.
· Belélegzés után: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· Bőrrel való érintkezés után:
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
(folytatás a 3. oldalon)
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Azonnal mossuk le vízzel.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi
tanácsot.
· Lenyelés után:
Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
Itasunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Használjunk semlegesítő szereket.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
(folytatás a 4. oldalon)
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· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether
TLV AK-érték: 308 mg/m3
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
141-43-5 2-Amino-etanol
TLV CK-érték: 7,6 mg/m3
AK-érték: 2,5 mg/m3
b
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú
ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
Filter AX/P2
A/P2 szűrő
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
Viseljen a elleni védelem vegyszerek az EN 374
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
(folytatás az 5. oldalon)
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Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték 20 °C-nál:

11,7

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

270 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

1,1 Vol %
14 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

5.000 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

~0,944 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható
(folytatás a 6. oldalon)
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· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
Víz:

26,1 %
71,4 %

Szilárdanyag tartalom:
· 9.2 Egyéb információk

1,0 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
141-43-5 2-Amino-etanol
Szájon át LD50 2.050 mg/kg (rat)
Börön át LD50 1.000 mg/kg (rbt)
68439-45-2 Alcoholethoxylaat
Szájon át LD50 >300-2.000 mg/kg (rat)
Börön át LD50 >2.000 mg/kg (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemkárosodást okoz.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
HU
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
68439-45-2 Alcoholethoxylaat
LC50 10-100 mg/l (algae)
>100 mg/l (Bacteria)
10-100 mg/l (Fish)
7320-34-5 tetrapotassium pyrophosphate
LC50 >750 mg/l (Fish (Golden Orfe))
>750 mg/l (Fish (leuciscus idus, 48hr))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
Higitatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba.
Ha nagyobb mennyiségű anyagot a csatornába vagy élővizekbe engednek le, ez a pH-érték növekedéséhez
vezethet. A magas pH-érték károsítja a vízi élőlényeket. Az alkalmazott koncentrációjú hígításban a pH-érték
lényegesen lecsökken, ezért a termék használata után a csatornahálózatba jutó szennyvíz csak gyengén
károsítja a vizet.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, flammable
· IATA
(folytatás a 8. oldalon)
HU

48.1.13

oldalszám: 8/10

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 13.02.2019

Változata: 26

Felülvizsgálat 16.01.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® DPF Cleaner Spray
(folytatás a 7. oldalról)

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1
HU

(folytatás a 9. oldalon)
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
Wasser
NK

50-<75
25-<50

· VOC-CH 23,10 %
· VOC-EU ~246,3 g/l
· Danish MAL Code 4-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H302 Lenyelve ártalmas.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Az adatlapot kiállító szerv: Research & Development
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark) LC50:
Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Corr. 1B: Bőrmarás/bőrirritáció – 1B. kategória
Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
(folytatás a 10. oldalon)
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STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® DPF Cleaner Spray
· Cikkszám: 20314
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Felülettisztítás
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

GHS05 maró anyagok
Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Súlyos szemkárosodást okoz.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS05

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
2-Amino-etanol
Alcoholethoxylaat
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
(folytatás a 2. oldalon)
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P102
P210

Gyermekektől elzárva tartandó.
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P304+P340
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412
Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH208 d-Limonene-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 34590-94-8
Dipropylene glycol monomethyl ether
Reg.nr.: 01-2119450011-60 uniós munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 141-43-5
2-Amino-etanol
Reg.nr.: 01-2119486455-28 Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312;
Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 68439-45-2
Alcoholethoxylaat
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302
CAS: 7320-34-5
tetrapotassium pyrophosphate
Reg.nr.: 01-2119489369-18 Eye Irrit. 2, H319
· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
alifás szénhidrogének, nem ionos felületaktív anyagok, fosztfátok, d-Limonene
· További információk:

10-<25%
2,5-<10%
≥2,5-<5%

2,5-<10%
1-<2,5%
1-<2,5%

<5%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk: A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.
· Belélegzés után: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· Bőrrel való érintkezés után:
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
(folytatás a 3. oldalon)
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Azonnal mossuk le vízzel.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi
tanácsot.
· Lenyelés után:
Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
Itasunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Használjunk semlegesítő szereket.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
(folytatás a 4. oldalon)
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· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether
TLV AK-érték: 308 mg/m3
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
141-43-5 2-Amino-etanol
TLV CK-érték: 7,6 mg/m3
AK-érték: 2,5 mg/m3
b
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú
ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
Filter AX/P2
A/P2 szűrő
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
Viseljen a elleni védelem vegyszerek az EN 374
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
(folytatás az 5. oldalon)
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Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték 20 °C-nál:

11,7

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

270 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

1,1 Vol %
14 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

5.000 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

~0,944 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható
(folytatás a 6. oldalon)
HU

48.1.13

oldalszám: 6/10

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 13.02.2019

Változata: 26

Felülvizsgálat 16.01.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® DPF Cleaner Spray
(folytatás az 5. oldalról)

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
Víz:

26,1 %
71,4 %

Szilárdanyag tartalom:
· 9.2 Egyéb információk

1,0 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
141-43-5 2-Amino-etanol
Szájon át LD50 2.050 mg/kg (rat)
Börön át LD50 1.000 mg/kg (rbt)
68439-45-2 Alcoholethoxylaat
Szájon át LD50 >300-2.000 mg/kg (rat)
Börön át LD50 >2.000 mg/kg (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemkárosodást okoz.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
HU
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
68439-45-2 Alcoholethoxylaat
LC50 10-100 mg/l (algae)
>100 mg/l (Bacteria)
10-100 mg/l (Fish)
7320-34-5 tetrapotassium pyrophosphate
LC50 >750 mg/l (Fish (Golden Orfe))
>750 mg/l (Fish (leuciscus idus, 48hr))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
Higitatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba.
Ha nagyobb mennyiségű anyagot a csatornába vagy élővizekbe engednek le, ez a pH-érték növekedéséhez
vezethet. A magas pH-érték károsítja a vízi élőlényeket. Az alkalmazott koncentrációjú hígításban a pH-érték
lényegesen lecsökken, ezért a termék használata után a csatornahálózatba jutó szennyvíz csak gyengén
károsítja a vizet.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, flammable
· IATA
(folytatás a 8. oldalon)
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· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1
HU
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
Wasser
NK

50-<75
25-<50

· VOC-CH 23,10 %
· VOC-EU ~246,3 g/l
· Danish MAL Code 4-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H302 Lenyelve ártalmas.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Az adatlapot kiállító szerv: Research & Development
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark) LC50:
Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Corr. 1B: Bőrmarás/bőrirritáció – 1B. kategória
Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
(folytatás a 10. oldalon)
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STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® One Shot Car Refresher
·
·
·
·

Cikkszám: 20316
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Anyag/készítmény használata Segédanyag

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
· Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő
hatására megrepedhet.

GHS07
Eye Irrit. 2

H319

Aquatic Chronic 3 H412

Súlyos szemirritációt okoz.

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

· Figyelmeztetés Veszély
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
(folytatás a 2. oldalon)
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P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P264
A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
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.
P410+P412
Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH208 d-Limonene-t, Methyl ester of rosin (partially hydrogenated)-t, Farnezol-t tartalmaz. Allergiás
reakciót válthat ki.
Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződhetnek.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
25-<50%
CAS: 64-17-5
Etanol
Reg.nr.: 01-2119457610-43 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319
25-<50%
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
10-<25%
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 75-28-5
Izobután
2,5-<10%
Reg.nr.: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 67-63-0
Propán-2-ol
1-<2,5%
Reg.nr.: 01-2119457558-25 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 5989-27-5
d-Limonene
≥0,25-<1%
Reg.nr.: 01-2119529223-47 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315;
Skin Sens. 1, H317
· További információk:

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folytatás a 3. oldalon)
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· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
(folytatás a 4. oldalon)
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· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
64-17-5 Etanol
TLV CK-érték: 7600 mg/m3
AK-érték: 1900 mg/m3
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
67-63-0 Propán-2-ol
TLV CK-érték: 2000 mg/m3
AK-érték: 500 mg/m3
b, i
· DNEL(-ek)
67-63-0 Propán-2-ol
Szájon át
DNEL Long term-systemic 26 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 319 mg/kg bw/day (Consumer)
888 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 89 mg/m3 (Consumer)
500 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú
ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
Filter AX/P2
A/P2 szűrő
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
Viseljen a elleni védelem vegyszerek az EN 374
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
(folytatás az 5. oldalon)
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mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

365 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

1,5 Vol %
15 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

4.600 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,65 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
(folytatás a 6. oldalon)
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· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

98,9 %

Szilárdanyag tartalom:
· 9.2 Egyéb információk

0,6 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64-17-5 Etanol
Szájon át
LD50
7.060 mg/kg (rat)
Belégzésnél LC50/4 h 20.000 mg/l (rat)
67-63-0 Propán-2-ol
Szájon át
LD50
5.840 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
13.900 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/6h 25.000 mg/m3 (rat)
5989-27-5 d-Limonene
Szájon át
LD50
4.400 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
≥2.000 mg/kg (Rabbit)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemirritációt okoz.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
HU
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
67-63-0 Propán-2-ol
LOEC (8 days) 1.000 mg/l (algae)
LC50/96h
9.640 mg/l (Pimephales promelas)
LC50 (24h)
9.714 mg/l (Dm)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra ártalmas.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
vízi élőlényekre káros
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1
(folytatás a 8. oldalon)
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· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
(folytatás a 9. oldalon)
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· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 98,86 %
· VOC-EU 642,6 g/l
· Danish MAL Code 2-1
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Az adatlapot kiállító szerv: Research & Development
· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció – 1. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 1: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Visco Lube 20317
· Cikkszám: 20317
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Kenőanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő
hatására megrepedhet.

GHS09 környezet
Aquatic Chronic 2 H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

GHS07
STOT SE 3

H336

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Asp. Tox. 1

H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS09

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Pentán
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
(folytatás a 2. oldalon)
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· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261
Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P312
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P391
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405
Elzárva tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 109-66-0
Pentán
Reg.nr.: 01-2119459286-30 Flam. Liq. 1, H224; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 92128-66-0
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Reg.nr.: 01-2119475514-35 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 75-28-5
Izobután
Reg.nr.: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
· További információk:

25-<50%

10-<25%
10-<25%
2,5-<10%

2,5-<10%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
(folytatás a 3. oldalon)
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· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
(folytatás a 4. oldalon)
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· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
109-66-0 Pentán
TLV AK-érték: 2950 mg/m3
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
· DNEL(-ek)
109-66-0 Pentán
Szájon át
DNEL Long term-systemic 214 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 214 mg/kg bw/day (Consumer)
432 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 643 mg/m3 (Consumer)
3000 mg/m3 (Worker)
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Szájon át
DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer)
773 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 608 mg/m3 (Consumer)
2035 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Filter AX/P2
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyűanyagot javasolni.
Viseljen a elleni védelem vegyszerek az EN 374
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
(folytatás az 5. oldalon)
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A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

>200 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,8 Vol %
10,9 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

8300 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:

0,658 g/cm3
(folytatás a 6. oldalon)
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· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

70,0 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Szájon át
LD50
>5840 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>2920 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4h >25 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
HU
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
109-66-0 Pentán
NOEC (72h)
7,51 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 (72h)
10,7 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h
4,26 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
EC50/48h
2,7 mg/l (Dm)
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
NOELR (72h) 3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50(48h)
3 mg/l (Dm)
EL50 (72h)
30-100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
NOEC (21 days) 0,17 mg/l (Dm)
LOEC (21 days) 0,32 mg/l (Dm)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra mérgező hatású.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.
vízi élőlényekre mérgező
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
HP3 Tűzveszélyes
HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás
HP14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus)
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950
(folytatás a 8. oldalon)
HU
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· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS (PENTANES, Naphtha (petroleum)
· IMDG
hydrotreated light), MARINE POLLUTANT
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG

· Class
· Label

2.1
2.1

· IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:
· Különleges jelölésére (ADR):
· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok:
Pentán
Igen
Jelkép (hal és fa)
Jelkép (hal és fa)
Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
(folytatás a 9. oldalon)
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SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· Segregation Code

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, KÖRNYEZETRE
VESZÉLYES

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát
P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
E2 A vízi környezetre veszélyes
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

50-<75

· VOC-CH 70,00 %
· VOC-EU 460,6 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
(folytatás a 10. oldalon)
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H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Az adatlapot kiállító szerv: Research & Development
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 1: Tűzveszélyes folyadékok – 1. kategória
Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Total Engine Conditioner
· Cikkszám: 20318
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Felülettisztítás
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő
hatására megrepedhet.

GHS05 maró anyagok
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1

H314
H318

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Súlyos szemkárosodást okoz.

GHS09 környezet
Aquatic Chronic 2 H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

GHS07
Acute Tox. 4
STOT SE 3

H302
Lenyelve ártalmas.
H335-H336 Légúti irritációt okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Asp. Tox. 1

H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
(folytatás a 2. oldalon)
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· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
2-Metilpropán-1-ol
2-Butoxietanol
Szénhidrogének,C9,aromások
Ammóniaoldat C>25%
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H302
Lenyelve ártalmas.
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H335-H336 Légúti irritációt okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A permet belélegzése tilos.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P302+P352
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P331
TILOS hánytatni.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412
Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
25-<50%
Reg.nr.: 01-2119455851-35 Szénhidrogének,C9,aromások
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
STOT SE 3, H335-H336
(folytatás a 3. oldalon)
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CAS: 112-80-1
Reg.nr.: Exempted (Annex V)
CAS: 111-76-2
Reg.nr.: 01-2119475108-36
CAS: 78-83-1
Reg.nr.: 01-2119484609-23
CAS: 74-98-6
Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 1336-21-6
Reg.nr.: 01-2119488876-14
CAS: 106-97-8
Reg.nr.: 01-2119474691-32

oleic acid, pure
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
2-Butoxietanol
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
2-Metilpropán-1-ol
Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT
SE 3, H335-H336
Propán
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Ammóniaoldat C>25%
Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2,
H411; STOT SE 3, H335
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
aromás szénhidrogének
alifás szénhidrogének
· További információk:

10-<25%
10-<25%

10-<25%

2,5-<10%
≥5-<10%

1-<2,5%

≥30%
≥15 - <30%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi
tanácsot.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés:
Különleges intézkedések nem szükségesek.
Használjunk védőálarcot.
HU
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
111-76-2 2-Butoxietanol
TLV CK-érték: 246 mg/m3
AK-érték: 98 mg/m3
b, i
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
(folytatás az 5. oldalon)
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· DNEL(-ek)
Szénhidrogének,C9,aromások
Szájon át
DNEL Long term-systemic 11 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 11 mg/kg bw/day (Consumer)
25 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 32 mg/m3 (Consumer)
100 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
Kerüljük a bőrrejutást.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú
ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
Filter AX/P2
A/P2 szűrő
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyűanyagot javasolni.
Viseljen a elleni védelem vegyszerek az EN 374
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
(folytatás a 6. oldalon)
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· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték 20 °C-nál:

10

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

240 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,7 Vol %
12 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

4.500 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,828 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
Víz:

64,9 %
15,7 %
(folytatás a 7. oldalon)
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Szilárdanyag tartalom:
· 9.2 Egyéb információk

0,0 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás
Lenyelve ártalmas.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
Szénhidrogének,C9,aromások
Szájon át LD50 3.295 mg/kg (rat)
Börön át LD50 >3.160 mg/kg (rat)
112-80-1 oleic acid, pure
Szájon át LD50 74.000 mg/kg (rat)
111-76-2 2-Butoxietanol
Szájon át LD50 300 mg/kg (Rabbit)
470 mg/kg (rat)
Börön át LD50 2.000 mg/kg (Rabbit)
78-83-1 2-Metilpropán-1-ol
Szájon át LD50 2.460 mg/kg (rat)
Börön át LD50 4.200 mg/kg (rbt)
1336-21-6 Ammóniaoldat C>25%
Szájon át LD50 350 mg/kg (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemkárosodást okoz.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Légúti irritációt okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(folytatás a 8. oldalon)
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· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
Szénhidrogének,C9,aromások
NOELR (72h) 1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50(48h)
3,2 mg/l (Dm)
LL50 (96h)
9,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
111-76-2 2-Butoxietanol
LC50
1.490 mg/l (Lepomis macrochirus (96 h))
1336-21-6 Ammóniaoldat C>25%
LC50/96h
0,083 mg/l (Fish)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra mérgező hatású.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.
vízi élőlényekre mérgező
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS (Hydrocarbons,C9,aromatics, AMMONIA
· IMDG
SOLUTION), MARINE POLLUTANT
AEROSOLS, flammable
· IATA
(folytatás a 9. oldalon)
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· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG

· Class
· Label

2.1
2.1

· IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:
· Különleges jelölésére (ADR):
· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Segregation groups
· Stowage Code

· Segregation Code

A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok:
Ammóniaoldat C>25%, Szénhidrogének,C9,aromások
Igen
Jelkép (hal és fa)
Jelkép (hal és fa)
Figyelem: Gázok
F-D,S-U
Alkalis
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
(folytatás a 10. oldalon)
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· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, KÖRNYEZETRE
VESZÉLYES

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát
P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
E2 A vízi környezetre veszélyes
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
Wasser
NK

10-<25
50-<75

· VOC-CH 64,90 %
· VOC-EU 537,4 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
(folytatás a 11. oldalon)
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H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Az adatlapot kiállító szerv: Research & Development
· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Corr. 1B: Bőrmarás/bőrirritáció – 1B. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Silicon Spray
· Cikkszám: 20319
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Kenőanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő
hatására megrepedhet.

GHS09 környezet
Aquatic Chronic 2 H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

GHS07
STOT SE 3

H336

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS09

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Pentán
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
(folytatás a 2. oldalon)
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H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A permet belélegzése tilos.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P304+P340
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412
Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 109-66-0
Pentán
Reg.nr.: 01-2119459286-30 Flam. Liq. 1, H224; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 75-28-5
Izobután
Reg.nr.: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
· További információk:

25-<50%

25-<50%
10-<25%
2,5-<10%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folytatás a 3. oldalon)
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· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
(folytatás a 4. oldalon)
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· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
109-66-0 Pentán
TLV AK-érték: 2950 mg/m3
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
· DNEL(-ek)
109-66-0 Pentán
Szájon át
DNEL Long term-systemic 214 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 214 mg/kg bw/day (Consumer)
432 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 643 mg/m3 (Consumer)
3.000 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú
ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
Filter AX/P2
A/P2 szűrő
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyűanyagot javasolni.
Viseljen a elleni védelem vegyszerek az EN 374
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
(folytatás az 5. oldalon)
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annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyadék
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

285 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

1,4 Vol %
10,9 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

3.100 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,606 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:

Nincs meghatározva.
(folytatás a 6. oldalon)
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kinematikai:
· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
· 9.2 Egyéb információk

Nincs meghatározva.
90,0 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
109-66-0 Pentán
NOEC (72h) 7,51 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 (72h) 10,7 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h
4,26 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
EC50/48h
2,7 mg/l (Dm)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra mérgező hatású.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
(folytatás a 7. oldalon)
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Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.
vízi élőlényekre mérgező
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS (PENTANES), MARINE POLLUTANT
· IMDG
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG

· Class
· Label

2.1
2.1

· IATA

· Class
· Label

2.1
2.1
(folytatás a 8. oldalon)
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· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA
· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:
· Különleges jelölésére (ADR):
· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Érvénytelen
A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok:
Pentán
Igen
Jelkép (hal és fa)
Jelkép (hal és fa)
Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, KÖRNYEZETRE
VESZÉLYES

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát
P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
E2 A vízi környezetre veszélyes
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100
(folytatás a 9. oldalon)
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· VOC-CH 90,00 %
· VOC-EU 545,4 g/l
· Danish MAL Code 2-1
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Az adatlapot kiállító szerv: Research & Development
· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 1: Tűzveszélyes folyadékok – 1. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Copper Paste Spray
· Cikkszám: 20320
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Kenőanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő
hatására megrepedhet.

GHS09 környezet
Aquatic Chronic 2 H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

GHS07
Skin Irrit. 2
STOT SE 3

H315
H336

Bőrirritáló hatású.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Asp. Tox. 1

H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS09

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
(folytatás a 2. oldalon)
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aminok, hidrogénezett faggyú-alkil
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315
Bőrirritáló hatású.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A permet belélegzése tilos.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 92128-66-0
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Reg.nr.: 01-2119475514-35 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2,
H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 7440-50-8
copper
Reg.nr.: 01-2119480154-42 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox.
4, H302
CAS: 75-28-5
Izobután
Reg.nr.: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 61788-45-2
aminok, hidrogénezett faggyú-alkil
Reg.nr.: 01-2120089693-42 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Eye Dam. 1, H318;
Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410
(M=10); Skin Irrit. 2, H315

25-<50%

10-<25%
10-<25%
2,5-<10%

2,5-<10%
≥0,025-≤0,1%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
(folytatás a 3. oldalon)
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· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
(folytatás a 4. oldalon)
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· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
· DNEL(-ek)
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Szájon át
DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer)
773 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 608 mg/m3 (Consumer)
2.035 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
Kerüljük a bőrrejutást.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
(folytatás az 5. oldalon)
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mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

>200 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,8 Vol %
10,9 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

3.800 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,714 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

65,0 %

Szilárdanyag tartalom:

34,7 %
(folytatás a 6. oldalon)
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· 9.2 Egyéb információk

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Szájon át
LD50
>5.840 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>2.920 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4h >25 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció
Bőrirritáló hatású.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
NOELR (72h) 3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50(48h)
3 mg/l (Dm)
EL50 (72h)
30-100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
NOEC (21 days) 0,17 mg/l (Dm)
LOEC (21 days) 0,32 mg/l (Dm)
(folytatás a 7. oldalon)
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7440-50-8 copper
EC50 (72h)
0,0426-0,0535 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h
0,0068-0,0156 mg/l (Pimephales promelas)
EC50/96h
0,031-0,054 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra mérgező hatású.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.
vízi élőlényekre mérgező
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS (n-Phenyl Benzolamide Derivates),
· IMDG
MARINE POLLUTANT
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1
(folytatás a 8. oldalon)
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· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG

· Class
· Label

2.1
2.1

· IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:
· Különleges jelölésére (ADR):

A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok:
Jelkép (hal és fa)
Jelkép (hal és fa)

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, KÖRNYEZETRE
VESZÉLYES
HU

(folytatás a 9. oldalon)
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát
P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
E2 A vízi környezetre veszélyes
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
III
NK

2,5-<10
50-<75

· VOC-CH 65,00 %
· VOC-EU 464,1 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
(folytatás a 10. oldalon)
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Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
STOT RE 2: Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) – 2. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 1: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Penetrating Oil + Mos2
· Cikkszám: 20321
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Penetrációs olaj
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

GHS07
STOT SE 3 H336

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
(folytatás a 2. oldalon)
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P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A permet belélegzése tilos.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
*

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-55-8
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos
Reg.nr.: 01-2119487077-29 Asp. Tox. 1, H304
CAS: 1174522-09-8
Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol
Reg.nr.: 01-2119457273-39 <0.1%
Asp. Tox. 1, H304
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 64742-48-9
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2%
Reg.nr.: 01-2119463258-33 aromások
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 75-28-5
Izobután
Reg.nr.: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
· További információk:

25-<50%
10-<25%

10-<25%
10-<25%

10-<25%
2,5-<10%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
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5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.
*

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
HU
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8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
· DNEL(-ek)
64742-55-8 Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinos
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 5,4 mg/m3 (Worker)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
208 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 185 mg/m3 (Consumer)
871 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Filter AX/P2
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyűanyagot javasolni.
Viseljen a elleni védelem vegyszerek az EN 374
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
(folytatás az 5. oldalon)
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A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)
*

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

236 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,6 Vol %
10,9 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

3800 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,704 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
(folytatás a 6. oldalon)
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· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

70,0 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.
*

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
1174522-09-8 Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4h >4951 mg/l (rat)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50 (4h) 4951 mg/m3 (rat)
Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4h >4951 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
HU
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
1174522-09-8 Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2%aromates, Benzol <0.1%
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
EL0(72h)
1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL0(96h)
1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
NOELR (72h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (72h)
>1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
>1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
EL0(72h)
1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOELR (72h) 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL0(96h)
1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
HP3 Tűzveszélyes
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, flammable
· IATA
(folytatás a 8. oldalon)
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· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
(folytatás a 9. oldalon)
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· UN "Model Regulation":

*

UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

50-<75

· VOC-CH 69,96 %
· VOC-EU 492,5 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.
*

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Az adatlapot kiállító szerv: Research & Development
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Power Plus Oil
· Cikkszám: 20322
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Penetrációs olaj
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands www.petromark.eu - info@petromark.eu
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@peteromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő
hatására megrepedhet.

GHS07
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3

H315
H319
H336

Aquatic Chronic 3 H412

Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemirritációt okoz.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Aceton
Pentán
2-Metoxi-1-metiletil-acetát
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
(folytatás a 2. oldalon)
HU
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H315
Bőrirritáló hatású.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A permet belélegzése tilos.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P301+P310
LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P302+P352
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412
Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH208 Fatty acids, C18-unsatd., trimers compds. with oleylamine-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
*

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 1174522-15-6
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, <2%
Reg.nr.: 01-2119456620-43 aromatics
Asp. Tox. 1, H304
CAS: 64742-48-9
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2%
Reg.nr.: 01-2119463258-33 aromások
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
CAS: 67-64-1
Aceton
Reg.nr.: 01-2119471330-49 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 109-66-0
Pentán
Reg.nr.: 01-2119459286-30 Flam. Liq. 1, H224; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
STOT SE 3, H336
CAS: 124-38-9
Carbon dioxide
Press. Gas (Ref. Liq.), H281
CAS: 108-65-6
2-Metoxi-1-metiletil-acetát
Reg.nr.: 01-2119475791-29 Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336
CAS: 95-38-5
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
Reg.nr.: 01-2119777867-13 STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1C, H314; Aquatic Acute 1, H400
(M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H302

25-<50%

25-<50%

10-<25%
10-<25%

2,5-<10%
2,5-<10%
1-<2,5%

(folytatás a 3. oldalon)
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CAS: 147900-93-4

Fatty acids, C18-unsatd., trimers compds. with oleylamine
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

0,1-<1%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok
esetén kérjünk orvosi tanácsot.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
(folytatás a 4. oldalon)
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Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
*

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
67-64-1 Aceton
TLV AK-érték: 1210 mg/m3
i
109-66-0 Pentán
TLV AK-érték: 2950 mg/m3
124-38-9 Carbon dioxide
TLV AK-érték: 9000 mg/m3
108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetát
TLV CK-érték: 550 mg/m3
AK-érték: 275 mg/m3
· DNEL(-ek)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
208 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 185 mg/m3 (Consumer)
871 mg/m3 (Worker)
67-64-1 Aceton
Szájon át
DNEL Long term-systemic 62 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 62 mg/kg bw/day (Consumer)
186 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Acute-local
2420 mg/m3 (Worker)
DNEL Long term-systemic 200 mg/m3 (Consumer)
1210 mg/m3 (Worker)
109-66-0 Pentán
Szájon át
DNEL Long term-systemic 214 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 214 mg/kg bw/day (Consumer)
432 mg/kg bw/day (Worker)
(folytatás az 5. oldalon)
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Belégzésnél DNEL Long term-systemic 643 mg/m3 (Consumer)
3000 mg/m3 (Worker)
108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetát
Szájon át
DNEL Long term-systemic 1,67 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 54,8 mg/kg bw/day (Consumer)
153,5 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 33 mg/m3 (Consumer)
275 mg/m3 (Worker)
· PNEC (-ek)
67-64-1 Aceton
PNEC Marine water
1,06 mg/l (Undefind)
PNEC Freshwater sediment
30,4 mg/l(dry weight) (Undefind)
PNEC Soil
29,5 (Undefind)
PNEC Marine water sediment 3,04 mg/l(dry weight) (Undefind)
108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetát
PNEC Freshwater
0,635 mg/l (Undefind)
PNEC Marine water
0,0635 mg/l (Undefind)
PNEC Freshwater sediment
3,29 mg/l(dry weight) (Undefind)
PNEC Intermittent release
6,35 (Undefind)
PNEC Soil
0,29 (Undefind)
PNEC Sewage Treatment Plant 100 mg/l (Undefind)
PNEC Marine water sediment 0,329 mg/l(dry weight) (Undefind)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
Kerüljük a szembe való bejutást.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A2/P2
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság:  0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
(folytatás a 6. oldalon)
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áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 35,5 °C
· Lobbanáspont:

-35 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

>200 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,5 Vol %
13 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

5500 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,806 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

88,5 %
(folytatás a 7. oldalon)
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Szilárdanyag tartalom:

3,2 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.
*

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
1174522-15-6 Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, <2% aromatics
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50(8h) >5000 mg/m3 (rat)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
LD50
>5000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50 (4h) 4951 mg/m3 (rat)
67-64-1 Aceton
Szájon át
LD50
5800 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
7800 mg/kg (rbt)
Belégzésnél LC50/4h >20 mg/l (rat)
108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetát
Szájon át
LD50
>2000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>2000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4 h >20 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció
Bőrirritáló hatású.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemirritációt okoz.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(folytatás a 8. oldalon)
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· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
*

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
1174522-15-6 Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, <2% aromatics
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
EL0(72h)
1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL0(96h)
1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
EL0 (48h)
1000 mg/l (Dm)
NOELR (72h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (72h)
>1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
>1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
67-64-1 Aceton
EC50
8800 mg/l (Dm)
8300 mg/l (Fish)
109-66-0 Pentán
NOEC (72h) 7,51 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 (72h)
10,7 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h
4,26 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
EC50/48h
2,7 mg/l (Dm)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra ártalmas.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
3 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket erősen veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornarendszerbe, még kis mennyiségben sem.
A legcsekélyebb mennyiségek talajbakerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
vízi élőlényekre káros
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
HP3 Tűzveszélyes
HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás
HP14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus)
(folytatás a 9. oldalon)
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· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS (2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)
· IMDG
ethanol, PENTANES, Solvent naphtha (petroleum), light
arom. Benzene<0.1%), MARINE POLLUTANT
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG

· Class
· Label

2.1
2.1

· IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:
· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Segregation groups
· Stowage Code

A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok: 2-(2heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
Jelkép (hal és fa)
Figyelem: Gázok
F-D,S-U
Alkalis
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
(folytatás a 10. oldalon)
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·
· Segregation Code

C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 88,53 %
· VOC-EU 713,5 g/l
· Danish MAL Code 5-4
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H281 Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
(folytatás a 11. oldalon)
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H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Ref. Liq.): Nyomás alatt lévő gázok – Mélyhűtött cseppfolyósított gáz
Flam. Liq. 1: Tűzveszélyes folyadékok – 1. kategória
Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Corr. 1C: Bőrmarás/bőrirritáció – 1C. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció – 1. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
STOT RE 2: Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) – 2. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 1: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Brake Protector Spray
·
·
·
·

Cikkszám: 20323
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Anyag/készítmény használata Fémfelületkezelés

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
· Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő
hatására megrepedhet.

GHS09 környezet
Aquatic Chronic 2 H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

GHS07
Skin Irrit. 2
STOT SE 3

H315
H336

Bőrirritáló hatású.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Asp. Tox. 1

H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS09

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
(folytatás a 2. oldalon)
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Szolvens nafta (ásványolaj), közép alifás
Oldószer nafta
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315
Bőrirritáló hatású.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A permet belélegzése tilos.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 92128-66-0
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Reg.nr.: 01-2119475514-35 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 75-28-5
Izobután
Reg.nr.: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
· További információk:

25-<50%

10-<25%
10-<25%
2,5-<10%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
(folytatás a 3. oldalon)
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· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés:
Különleges intézkedések nem szükségesek.
Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
(folytatás a 4. oldalon)
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· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
· DNEL(-ek)
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Szájon át
DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer)
773 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 608 mg/m3 (Consumer)
2.035 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
Kerüljük a bőrrejutást.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú
ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
Filter AX/P2
A/P2 szűrő
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
Viseljen a elleni védelem vegyszerek az EN 374
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
(folytatás az 5. oldalon)
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· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

>200 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,8 Vol %
10,9 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

3.600 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,707 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.
(folytatás a 6. oldalon)
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· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

75,0 %

Szilárdanyag tartalom:
· 9.2 Egyéb információk

24,3 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Szájon át
LD50
>5.840 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>2.920 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4h >25 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció
Bőrirritáló hatású.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
HU
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
NOELR (72h) 3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50(48h)
3 mg/l (Dm)
EL50 (72h)
30-100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
NOEC (21 days) 0,17 mg/l (Dm)
LOEC (21 days) 0,32 mg/l (Dm)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra mérgező hatású.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.
vízi élőlényekre mérgező
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
07 01 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS (Alkylated Diphenylamines), MARINE
· IMDG
POLLUTANT
AEROSOLS, flammable
· IATA
(folytatás a 8. oldalon)
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· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG

· Class
· Label

2.1
2.1

· IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:
· Különleges jelölésére (ADR):
· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok:
Igen
Jelkép (hal és fa)
Jelkép (hal és fa)
Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
(folytatás a 9. oldalon)
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· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

*

D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, KÖRNYEZETRE
VESZÉLYES

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát
P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
E2 A vízi környezetre veszélyes
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 75,00 %
· VOC-EU 530,6 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Az adatlapot kiállító szerv: Research & Development
· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
(folytatás a 10. oldalon)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
HU
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Felülvizsgálat 13.02.2019

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® White Grease + Teflon
·
·
·
·

Cikkszám: 20324
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Anyag/készítmény használata Kenőanyag

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
· Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő
hatására megrepedhet.

GHS09 környezet
Aquatic Chronic 2 H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

GHS07
Skin Irrit. 2
STOT SE 3

H315
H336

Bőrirritáló hatású.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS09

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)

· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315
Bőrirritáló hatású.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A permet belélegzése tilos.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 92128-66-0
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Reg.nr.: 01-2119475514-35 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 75-28-5
Izobután
Reg.nr.: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

25-<50%

10-<25%
10-<25%
2,5-<10%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folytatás a 3. oldalon)
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· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
(folytatás a 4. oldalon)
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· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
· DNEL(-ek)
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Szájon át
DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer)
773 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 608 mg/m3 (Consumer)
2.035 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
Kerüljük a bőrrejutást.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
· Légzésvédelem:
A/P2 szűrő
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
(folytatás az 5. oldalon)
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A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

>200 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,8 Vol %
10,9 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

3.300 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,689 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

60,0 %

Szilárdanyag tartalom:

39,3 %
(folytatás a 6. oldalon)
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· 9.2 Egyéb információk

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Szájon át
LD50
>5.840 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>2.920 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4h >25 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció
Bőrirritáló hatású.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
NOELR (72h) 3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50(48h)
3 mg/l (Dm)
EL50 (72h)
30-100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
NOEC (21 days) 0,17 mg/l (Dm)
LOEC (21 days) 0,32 mg/l (Dm)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folytatás a 7. oldalon)
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· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra mérgező hatású.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.
vízi élőlényekre mérgező
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes,
· IMDG
isoalkanes,cyclics, <5% n-hexane), MARINE
POLLUTANT
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG

· Class

2.1
(folytatás a 8. oldalon)
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· Label

2.1

· IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:
· Különleges jelölésére (ADR):
· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok:
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, isoalkanes,
Jelkép (hal és fa)
Jelkép (hal és fa)
Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, KÖRNYEZETRE
VESZÉLYES

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
(folytatás a 9. oldalon)
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· Seveso-kategóriát
P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
E2 A vízi környezetre veszélyes
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

50-<75

· VOC-CH 60,00 %
· VOC-EU 413,4 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Glass Cleaner Foam
·
·
·
·

Cikkszám: 20325
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Anyag/készítmény használata Felületaktív szer

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1 H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02
· Figyelmeztetés Veszély
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
· Pótlólagos adatok:
Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződhetnek.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
(folytatás a 2. oldalon)
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· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 111-76-2
2-Butoxietanol
Reg.nr.: 01-2119475108-36 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 1336-21-6
Ammóniaoldat C>25%
Reg.nr.: 01-2119488876-14 Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2,
H411; STOT SE 3, H335
· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
alifás szénhidrogének

2,5-<10%

2,5-<10%
≥0,25-<1%

≥5 - <15%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
(folytatás a 3. oldalon)
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· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
111-76-2 2-Butoxietanol
TLV CK-érték: 246 mg/m3
AK-érték: 98 mg/m3
b, i
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
(folytatás a 4. oldalon)
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· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték 20 °C-nál:

10

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-60 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

240 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.
(folytatás az 5. oldalon)
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· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

1,1 Vol %
10,6 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

2.800 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,964 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
Víz:
· 9.2 Egyéb információk

10,7 %
88,4 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
111-76-2 2-Butoxietanol
Szájon át LD50 300 mg/kg (Rabbit)
470 mg/kg (rat)
Börön át LD50 2.000 mg/kg (Rabbit)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(folytatás a 6. oldalon)
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· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
111-76-2 2-Butoxietanol
LC50 1.490 mg/l (Lepomis macrochirus (96 h))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1
(folytatás a 7. oldalon)
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· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Segregation groups
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
Alkalis
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
(folytatás a 8. oldalon)
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· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
Wasser
NK

75-<100
10-<25

· VOC-CH 10,70 %
· VOC-EU 103,1 g/l
· Danish MAL Code 3-1
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H302 Lenyelve ártalmas.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark) LC50:
Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Corr. 1B: Bőrmarás/bőrirritáció – 1B. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Airco Cleaner Foam
· Cikkszám: 20327
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Biocid
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1 H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

GHS07
Eye Irrit. 2 H319

Súlyos szemirritációt okoz.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

· Figyelmeztetés Veszély
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
(folytatás a 2. oldalon)
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P410+P412
P501

Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 34590-94-8
Dipropylene glycol monomethyl ether
Reg.nr.: 01-2119450011-60 uniós munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 7173-51-5
Didecildimetil-ammónium-klorid
Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400
CAS: 67-63-0
Propán-2-ol
Reg.nr.: 01-2119457558-25 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
alifás szénhidrogének, nem ionos felületaktív anyagok, fertőtlenítőszerek
· További információk:

2,5-<10%
2,5-<10%
1-<2,5%
≥0,25-<1%
0,1-<1%

<5%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folytatás a 3. oldalon)
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· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether
TLV AK-érték: 308 mg/m3
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
(folytatás a 4. oldalon)
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67-63-0 Propán-2-ol
TLV CK-érték: 2000 mg/m3
AK-érték: 500 mg/m3
b, i
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték 20 °C-nál:

11

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C
(folytatás az 5. oldalon)
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· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

1,1 Vol %
14 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

5.000 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,961 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
Víz:
· 9.2 Egyéb információk

9,7 %
88,7 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemirritációt okoz.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(folytatás a 6. oldalon)
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· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1
(folytatás a 7. oldalon)
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· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
(folytatás a 8. oldalon)
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· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Tanács 649/2012/EU rendelete
7173-51-5 Didecildimetil-ammónium-klorid

Annex I Part 1

· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
Wasser
NK

75-<100
2,5-<10

· VOC-CH 9,56 %
· VOC-EU 92,8 g/l
· Danish MAL Code 5-6
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H301 Lenyelve mérgező.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
· Az adatlapot kiállító szerv: Research & Development
· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark) PBT:
Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória
Acute Tox. 3: Akut toxicitás – 3. kategória
Skin Corr. 1B: Bőrmarás/bőrirritáció – 1B. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Leak Detector Spray 400ml
· Cikkszám: 20329
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
· Anyag/készítmény használata Felületaktív szer
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals Rooswijkweg 316
· 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu
· info@petromark.eu
· Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: Kutatás és fejlesztés: info@petromark.eu
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: ETTSZ-Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Tel. +36 80 201 199
*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS07
Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Aerosol 3 H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS07
· Figyelmeztetés Figyelem
· Figyelmeztető mondatok
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P264
A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
P280
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.
P410+P412
Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
(folytatás a 2. oldalon)
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· Pótlólagos adatok:
a töltet 0 tömeg % tűzveszélyes anyagot tartalmaz.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
*

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 27306-90-7
Alkylethercarbonicacid
Polymer
Eye Dam. 1, H318
CAS: 1336-21-6
Ammóniaoldat C>25%
EINECS: 215-647-6
Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2,
Reg.nr.: 01-2119488876-14 H411; STOT SE 3, H335
CAS: 7558-79-4
disodium hydrogenorthophosphate
EINECS: 231-448-7
Acute Tox. 3, H331

≥2,5-<3%
≥0,25-<1%

0,1-<1%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
Alkoholnak ellenálló hab
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem szükséges.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
(folytatás a 3. oldalon)
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· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
A folyékony alkotórészeket folyadék megkötő anyaggal itassuk fel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Nincs.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
*

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter ABEK/P2
· Kézvédelem:
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
(folytatás a 4. oldalon)
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· Szemvédelem: Védőszemüveg. (EN-166)
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)
*

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték 20 °C-nál:

7,5

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 100 °C
· Lobbanáspont:

104 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

371 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

2,6 Vol %
12,6 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

8000 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

1,017 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai 20 °C-nál:
kinematikai:

0 mPas
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
Víz:

14,9 %
80,1 %

Szilárdanyag tartalom:

0,8 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folytatás az 5. oldalon)
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· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.
*

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
27306-90-7 Alkylethercarbonicacid
Szájon át LD50 >2000 mg/kg (Rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemirritációt okoz.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
27306-90-7 Alkylethercarbonicacid
LC50 (96h) 7,5 mg/l (Fish)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
HU
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, non-flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5A Gázok
2.2

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5A

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.2
2.2

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Veszélyt jelölő számok (Kemler-szám):
· EMS-szám:
· Segregation groups
· Stowage Code
· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
Alkalis
SW1 Protected from sources of heat.
SW2 Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
E
(folytatás a 7. oldalon)
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· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

*

1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.2

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
Wasser
NK

75-<100
10-<25

· VOC-CH 14,89 %
· VOC-EU 151,5 g/l
· Danish MAL Code 5-6
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H331 Belélegezve mérgező.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark) LC50:
Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 3: Aeroszolok – 3. kategória
Acute Tox. 3: Akut toxicitás - belélegzés – 3. kategória
Skin Corr. 1B: Bőrmarás/bőrirritáció – 1B. kategória
Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® X40 Ceramic Multi Spray
·
·
·
·

Cikkszám: 20405
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Anyag/készítmény használata Fémfelületkezelés

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
· Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

GHS07
STOT SE 3 H336

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Asp. Tox. 1 H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
(folytatás a 2. oldalon)
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P102
P210

Gyermekektől elzárva tartandó.
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260
A permet belélegzése tilos.
P270
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P403
Jól szellőző helyen tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119456620-43 Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%
aromatics
Asp. Tox. 1, H304
CAS: 64742-48-9
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2%
Reg.nr.: 01-2119463258-33 aromások
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 75-28-5
Izobután
Reg.nr.: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 68608-26-4
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts
Reg.nr.: 01-2119527859-22 Eye Irrit. 2, H319

25-<50%
10-<25%

10-<25%

2,5-<10%
2,5-<10%
1-<2,5%

· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
alifás szénhidrogének
nem ionos felületaktív anyagok, illatszerek (BENZYL BENZOATE, BENZYL BENZOATE)
· További információk:

≥30%
<5%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
(folytatás a 3. oldalon)
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· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
(folytatás a 4. oldalon)
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· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
· DNEL(-ek)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
Börön át
DNEL Long term-systemic 125 mg/kg bw/day (Consumer)
208 mg/kg bw/day (Worker)
Belégzésnél DNEL Long term-systemic 185 mg/m3 (Consumer)
871 mg/m3 (Worker)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú
ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
Filter AX/P2
A/P2 szűrő
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyűanyagot javasolni.
Viseljen a elleni védelem vegyszerek az EN 374
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
(folytatás az 5. oldalon)
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· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

>200 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,5 Vol %
10,9 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

3.500 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,685 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.
(folytatás a 6. oldalon)
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· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

76,0 %

Szilárdanyag tartalom:
· 9.2 Egyéb információk

40,2 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Szájon át
LD50
>5.000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5.000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50(8h) >5.000 mg/m3 (rat)
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
Szájon át
LD50
>5.000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5.000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50 (4h) 4.951 mg/m3 (rat)
68608-26-4 Sulfonic acids, petroleum, sodium salts
Szájon át
LD50
>6.000 mg/kg (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(folytatás a 7. oldalon)
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· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
EL0 (48h)
1.000 mg/l (Dm)
EL0(72h)
1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL0(96h)
1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
64742-48-9 Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, isoalkanes, cyclics, <2% aromások
EL0 (48h)
1.000 mg/l (Dm)
NOELR (72h) 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (72h)
>1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)
>1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk: Általában nem veszélyezteti a vizeket.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1
(folytatás a 8. oldalon)
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· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
(folytatás a 9. oldalon)
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· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
NK

75-<100

· VOC-CH 76,00 %
· VOC-EU 520,6 g/l
· Danish MAL Code 5-3
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Az adatlapot kiállító szerv: Research & Development
· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Multi Wax Spray
·
·
·
·

Cikkszám: 20409
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Anyag/készítmény használata Külső tisztítószer járművekhez

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület: info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

GHS07
Skin Sens. 1 H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
metil-izotiazolinon
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H317
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
(folytatás a 2. oldalon)
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P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261
Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.
P272
Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P280
Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P321
Szakellátás (lásd a címkén).
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 106-97-8
Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
Reg.nr.: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 74-98-6
Propán
Reg.nr.: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 75-28-5
Izobután
Reg.nr.: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 2682-20-4
metil-izotiazolinon
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2,
H330; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400
(M=10); Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335
· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
alifás szénhidrogének
nem ionos felületaktív anyagok, illatszerek (AMYL CINNAMAL, AMYL CINNAMAL),
METHYLISOTHIAZOLINONE

10-<25%
2,5-<10%
1-<2,5%
≥0,0015-<0,025%

≥15 - <30%
<5%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
HU
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5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízköd
Poroltó
Széndioxid
Alkoholnak ellenálló hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
HU
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8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
106-97-8 Bután (1,3 Butadiene <0,1%)
TLV CK-érték: 9400 mg/m3
AK-érték: 2350 mg/m3
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
A/P2 szűrő
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
Filter A
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A folyamatos kapcsolattartás javasoljuk, kesztyűk áttörési idő legalább 240 perc, a preferencia adott egy kis
idő nagyobb, mint 480 perc. A rövid távú vagy splash gárda javasoljuk, hogy ugyanaz. Tudatában vagyunk
annak, hogy megfelelő védőkesztyűt, melyek ezt a védelmi szint nem érhető el. Ebben az esetben egy rövidebb
áttörés az időben is elfogadható, mindaddig, amíg az eljárásokat szabályozó karbantartás, illetve időben
történő helyettesítés követi. A vastag kesztyű nem jó ellenállásának mértéke a kesztyű ellen egy kémiai anyag,
mert ez függ a pontos összetételét az anyag, amelyből a kesztyű készült.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Védőszemüveg. (EN-166)
Jól záró védőszemüveg.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk. (EN-13034/6)
HU
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
· Lobbanáspont:

-97 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

236 °C

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése
lehetséges.
Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

0,7 Vol %
10,9 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

4.100 hPa
Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,846 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
Víz:

28,5 %
67,7 %

Szilárdanyag tartalom:
· 9.2 Egyéb információk

1,7 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folytatás a 6. oldalon)
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· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2% aromates, Benzol <0.1%
Szájon át
LD50
>5.000 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
>5.000 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél LC50/4h >4.951 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
Szénhidrogének,C10-C13,n-alkánok,ciklikus,<2% aromates, Benzol <0.1%
EL0 (48h) 1.000 mg/l (Dm)
EL0(72h) 1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL0(96h) 1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
(folytatás a 7. oldalon)
HU

48.1.13

oldalszám: 7/9

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 13.02.2019

Változata: 59

Felülvizsgálat 13.02.2019

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Multi Wax Spray
(folytatás a 6. oldalról)

· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK
· ADR, ADN
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· ADN
· ADN/R-osztály:

2 5F

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
(folytatás a 8. oldalon)
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· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
Osztály Százalékos részarány
Wasser
NK

50-<75
25-<50

· VOC-CH 28,50 %
· VOC-EU 241,1 g/l
· Danish MAL Code 2-1
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H301 Lenyelve mérgező.
H311 Bőrrel érintkezve mérgező.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H330 Belélegezve halálos.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Kapcsolattartási partner: Info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(folytatás a 9. oldalon)
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Acute Tox. 3: Akut toxicitás – 3. kategória
Acute Tox. 2: Akut toxicitás – 2. kategória
Skin Corr. 1B: Bőrmarás/bőrirritáció – 1B. kategória
Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció – 1. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
HU

Biztonsági adatlap
PM Xeramic® Fuel Stabiliser & Conditioner 250ml
Kiadás dátuma 15-márc.-2019

Felülvizsgálat dátuma 15-márc.-2019

Verziószám 4

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

A termék neve

PM Xeramic® Fuel Stabiliser & Conditioner 250ml, 20432

Tiszta anyag/keverék

Elegy

1.
2Azanyagvagykever
ékmegf
el
el
őazonosí
t
ot
tf
el
használ
ása,i
l
l
et
veel
l
enj
aval
l
tf
el
használ
ása
Javasolt felhasználás
Ajánlott felhasználások ellen

Üzemanyag-adalék
Nem áll rendelkezésre információ

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark Automotive Chemicals
Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The
Netherlands www.petromark.eu - info@petromark.eu
Tel. +31 (0)251 211397
További információkért forduljon
Kapcsolattartó pont
E-mail cím

R&D
info@petromark.eu

1.
4.Sür
gősségi t
el
ef
onszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 (EK) szabályzat
.***
1. kategória*** - (H304)***
2. kategória*** - (H315)***
2. kategória*** - (H319)***
„
1A”kat
egór
i
a*
*
*- (H317)***
2. kategória*** - (H411)***

Belégzési toxicitás
Bőr
kor
r
ózi
ó/
bőr
i
r
r
i
t
áci
ó
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Bőr
szenzi
bi
l
i
záci
ó
Krónikus vízi toxicitás

2.2. Címkézési elemek
A termék azonosítója
Tartalom: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics, N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine
.***
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Jel
zőszó
VESZÉLY***
Veszélyre utaló mondatok
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H315-Bőr
i
r
r
i
t
ál
óhat
ású
H317-Al
l
er
gi
ásbőr
r
eakci
ótv
ál
t
hatki
H319 - Súlyos szemirritációt okoz
H411-Mér
gezőav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a,hosszant
ar
t
ókár
osodástokoz*
*
*
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondatok) - EU (1272/2008, 28. §)
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280-Szemv
édő/
ar
cv
édőhasznál
at
aköt
el
ező
P301 + P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P331 - TILOS hánytatni
P363-Aszennyezet
tr
uhátúj
ból
ihasznál
atel
őt
tkikel
lmosni
P501-At
ar
t
al
om/
edényel
hel
yezésehul
l
adékként
:j
óv
áhagyot
tmegsemmi
sí
t
őüzemben*
*
*
2.3. Egyéb veszélyek
LENYELVEÁRTALMASLEHETBőr
r
elér
i
nt
kezv
eár
t
al
masl
ehetMér
gezőav
í
ziél
óv
i
l
ágr
aéghet
őf
ol
yadék*
*
*

3.SZAKASZ:Összet
ét
elvagyazösszet
evőkr
evonat
kozóadat
ok
3.1 Anyagok
Nem alkalmazható***
3.2 Keverékek***
***

EK-szám

CAS sz

REACH
törzskönyvi szám

Besorolás az (EK)
1272/2008 [CLP]
szabályzat szerint

Tömeg%

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes,
iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics

926-141-6

64742-47-8

01-2119456620-43

Asp. Tox. 1 (H304)
(EUH066)

>=95

N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine

202-992-2

101-96-2

01-2119967405-31

STOT RE 2 (H373)
Skin Corr. 1C (H314)
Eye Irrit. 2 (H319)
Skin Sens. 1A (H317)
Acute Tox. 3 (H301)
Acute Tox. 3 (H311)
Acute Tox. 3 (H331)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

1-5

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol
and 2,4,6-tri-tert-butylphenol (CAS nr
128-39-2; CAS nr 732-26-3)

204-884-0,
211-989-5
[907-745-9]

-

01-2119538013-51

Eye Dam. 1 (H318)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

0.1-1

Kémiai név

A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt
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4.
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Azonnal forduljon orvoshoz.

Belélegzés

Vi
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e.Azonnalf
or
dul
j
onor
v
oshoz.
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.

Szembe kerülés

Azonnalöbl
í
t
sebőv
í
zzel
.Akezdet
iöbl
í
t
ésut
ánazeset
l
ejj
el
enl
év
őkont
akt
l
encsételkel
l
távolítani és az öblítést még legalább 15 percig kell folytatni.

Lenyelés

TILOS hánytatni. A szájat ki kell öblíteni. Igyon sok vizet. Öntudatát veszített személynek
soha semmit ne adjon szájon át. Azonnal forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Tünetek

Légzésipanaszok.al
l
er
gi
ásbőr
r
eakci
ó.Bőr
i
zgat
óhat
ású.Súl
yosszemi
r
r
i
t
áci
ótokoz.
*
*
*

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése
Az orvosok figyelmébe

Az áldozatot tartsa melegen és nyugalomban. Amennyiben hányás következik be, figyeljen
az aspirációs veszélyre.***

5.SZAKASZ:Tűzvédel
mii
nt
ézkedések
5.1. Oltóanyagok
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el
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*
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*
Veszélyes égéstermékek

Szén-dioxid (CO2), Szén-monoxid, Nitrogén-oxidok (NOx).

5.
3.Tűzol
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Vészhelyzeti beavatkozóknak
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6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
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6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Elhatárolási módszerek

Akadál
yozzamegat
ov
ábbiszi
v
ár
gástv
agyki
öml
ést
,haezbi
zt
onságosanmegt
ehet
ő.

Feltisztítási módszerek
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6.4. Hivatkozás más szakaszokra
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok
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tt
er
ekben.Nel
él
egezzebea
gázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Gázszökéseset
énv
agyhaazanyagf
ol
yóv
í
zbe,t
al
aj
bav
agycsat
or
nábaker
ül
,t
áj
ékozt
assaaz
i
l
l
et
ékeshat
óságokat
.Hőt
őlt
áv
olt
ar
t
andó.
*
*
*
Általános higiéniai szempontok
Aszennyezet
tr
uhátúj
ból
ihasznál
atel
őt
tkikel
lmosni
.Ahasznál
atközbenenni
,i
nniésdohányozninem szabad.Aber
endezések,
munkaterület és ruházat rendszeres tisztítása ajánlott.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási körülmények
Tar
t
saazedényzet
etj
óll
ezár
v
a,szár
azésj
ólszel
l
őzőhel
yen.Gyer
mekekkezébenem ker
ül
het
.Megf
el
el
őenf
el
cí
mkézet
t
edényzet
bent
ar
t
andó.Hőt
őlt
áv
olt
ar
t
andó.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzt
et
ést
.Azer
edet
iedénybent
ar
t
andó.Nehagyj
a,hogy
bejusson a talajba/altalajba. Korlátozza a hozzáférést a raktárakhoz.***
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kockázatkezelési módszerek (RMM)
Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

8.SZAKASZ:Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése/
egyénivédel
em
8.
1.El
l
enőr
zésipar
amét
er
ek
Expozíciós határértékek
Kémiai név
Hydrocarbons, C11-C14,
n-alkanes, iso-alkanes,
cyclics, <2% aromatics
64742-47-8

.***
Európai Unió
-

Egyesült Királyság
-

Franciaország
-

Spanyolország
-

Németország
TWA: 5 mg/m3
TWA: 50 ppm
TWA: 350 mg/m3
Ceiling / Peak: 20
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Kémiai név
Hydrocarbons, C11-C14,
n-alkanes, iso-alkanes,
cyclics, <2% aromatics
64742-47-8

Ausztria
-

Származtatott hatásmentes szint
(DNEL)
Kémiai név
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediami
ne
101-96-2

Svájc
STEL: 700 mg/m3
TWA: 350 mg/m3

Norvégia
-

dolgozó

orális

dermális
0.01 mg/kg bw/day - systemic
effects, long term
2.11 mg/kg bw/day - systemic
effects, short term
0.5 mg/kg bw/day - long term

Belélegzés
0.0352 mg/m3 - systemic effects,
long term
6 mg/m3 - sytemic effects, short
term
3.5 mg/m3 - long term

dermális
0.005 mg/kg bw/day - systemic
effects, long term
1.05 mg/kg bw/day - systemic
effects, short term

Belélegzés
0.0087 mg/m3 - systemic effects,
long term
3 mg/m3 - systemic effects, short
term

Édesvíz
0.37 µg/L

Édesvízi üledék
0.023 mg/kg dwt

Tengervíz
0.037 µg/L

0.3 µg/L

0.09 mg/kg dwt

0.03 µg/L

Tengeri üledék

Talaj

0.0023 mg/kg dwt

4.45 µg/kg dwt

Szennyvízkezelésre gyakorolt
hatás
3.4 mg/l

0.009 mg/kg dwt

0.044 mg/kg dwt

2.4 mg/l

Reaction mass of
2,6-di-tert-butylphenol and
2,4,6-tri-tert-butylphenol (CAS nr
128-39-2; CAS nr 732-26-3)
-

Származtatott hatásmentes szint
(DNEL)

Lengyelország
-

mg/m3
Ceiling / Peak: 100
ppm
Ceiling / Peak: 700
mg/m3
Skin
Írország
-

Végfelhasználó

Kémiai név
orális
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediami 0.005 mg/kg bw/day - systemic
effects, long term
ne
101-96-2
0.5 mg/kg bw/day - systemic effects,
short term

Becsült legnagyobb ártalmatlan
koncentráció (PNEC)
Kémiai név
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediami
ne
101-96-2
Reaction mass of
2,6-di-tert-butylphenol and
2,4,6-tri-tert-butylphenol (CAS nr
128-39-2; CAS nr 732-26-3)
Kémiai név
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediami
ne
101-96-2
Reaction mass of
2,6-di-tert-butylphenol and
2,4,6-tri-tert-butylphenol (CAS nr
128-39-2; CAS nr 732-26-3)
-

8.
2.Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése
Műszakiel
l
enőr
zések
Személ
yesvédőf
el
szer
el
és
Szem-/arcvédelem

Megf
el
el
őszel
l
őzéstkel
lbi
zt
osí
t
ani
,v
al
ami
nthel
yiel
szí
v
ástkel
lt
el
epí
t
eniakr
i
t
i
kus
helyekre. Szemmosó állomások.***
Vi
sel
j
enbi
zt
onságiszemüv
egetol
dal
v
édőkkel(
v
agyv
édőszemüv
eget
)
.
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Kézvédelem

Bőrést
est
védel
em

Légutak védelme

Aj
ánl
ot
tszűr
őt
í
pus:

Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébenakeszt
yűnekmegf
el
el
ő
mér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,hogyakeszt
yű
anyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
onakeszt
yű
szál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.
*
*
*
Megf
el
el
őv
édőr
uházat
.Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébena
keszt
yűnekmegf
el
el
őmér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,
hogyakeszt
yűanyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
ona
keszt
yűszál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.
*
*
*A
keszt
yűknekmegkel
lf
el
el
ni
ükazEN374szabv
ánynak.
*
*
*
Légzésv
édel
em szükséges:
.el
égt
el
enszel
l
őzt
et
és.ex
pozí
ci
óshat
ár
ér
t
ékt
úl
l
épése.
elégtelen elszívás. Nagyobb mennyiségek kezelése. Felhasználás. :. Túlnyomásos, zárt
r
endszer
űl
égzőkészül
ék(
SCBA)
./
.Szűr
őszer
kezet(
t
el
j
esmaszkv
agycsut
or
a)
szűr
őv
el
:
.
*
*
*
ABEK1/ ABEK2.***

Kör
nyezet
iexpozí
ci
óel
l
enőr
zések Ne engedje, hogy bármilyen csatornába, a földre vagy bármilyen víztömegbe jusson.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.
1.Azal
apvet
őf
i
zi
kaiéskémi
ait
ul
aj
donságokr
avonat
kozói
nf
or
máci
ó
Folyadék
Halmazállapot
Nem áll rendelkezésre információ
Kül
sőj
el
l
emzők
Szag
átlátszó
Szín
Szagküszöbérték

Tulajdonság
pH
Olvadáspont/fagyáspont
Forráspont / forrásponttartomány
Lobbanáspont
Párolgási sebesség
Tűzveszél
yesség(
szi
l
ár
d,
gázhalmazállapot)
Gyúl
ékonyságl
i
mi
t
j
el
evegőben
Fel
sőgyul
l
adásihat
ár
:
Alsó gyulladási határ
Gőznyomás
Gőzsűr
űség
Fajsúly
Vízoldhatóság
Oldékonyság (oldékonyságok)
Megoszlási hányados
Öngyul
l
adásihőmér
sékl
et
Boml
ásihőmér
sékl
et
Kinematikai viszkozitás
Dinamikus viszkozitás
Robbanásveszélyes tulajdonságok
Oxidáló tulajdonságok

j
el
l
emző
Nem áll rendelkezésre
információ

Megjegyzések •Módszer
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Értékek
> 150 °C / 302 °F
> 62 °C / > 144 °F

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
< 1000.0 hPa***

@ 20⁰C
@ 50°C***

Nem áll rendelkezésre adat
kb 0.800 g/cm3***

Nem áll rendelkezésre információ
@ 20⁰C
@ 25°C***

Nem áll rendelkezésre adat

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

@ 20⁰C
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
@ 40 °C
@ 40 °C

9.2. Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nem áll rendelkezésre adat.
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10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.
10.
3.Aveszél
yesr
eakci
ókl
ehet
ősége
Normál feldolgozás mellett semmi.
10.
4.Ker
ül
endőkör
ül
mények
Hő.
10.
5.Nem összef
ér
het
őanyagok
Összeférhetetlen oxidálószerekkel. Savak. Bázisok.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Szénmonox
i
d.Ni
t
r
ogénox
i
dok
(NOx).

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
A termék ismertetése
A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján.
Nem áll rendelkezésre adat.
Belélegzés
Nem áll rendelkezésre adat.
Szembe kerülés
Nem áll rendelkezésre adat.
Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés
Nem áll rendelkezésre adat.
Lenyelés
Akövet
kezőér
t
ékekki
számí
t
ásaaGHSdokument
um 3.
1.f
ej
ezet
eal
apj
ánt
ör
t
ént***
akev
er
ék0%ai
smer
et
l
ent
ox
i
kushat
ástokozóösszet
ev
ő(
k)
bőlál
l
.
*
*
*
Ismeretlen akut toxicitás
45.96*** mg/l***
ATEmix (belélegzés-por/köd)
Kémiai név
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes,
iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediami
ne
Reaction mass of
2,6-di-tert-butylphenol and
2,4,6-tri-tert-butylphenol (CAS nr
128-39-2; CAS nr 732-26-3)

Orális LD50
> 5000 mg/kg (Rat)

Dermális LD50
> 2000 mg/kg (Rabbit)

Belégzés LC50
> 5000 mg/m3 (Rat 8h)

approx. 271 mg/kg (Rat)

approx. 756 mg/kg (Rat OECD 402)

> 0.2 mg/L ( Rat ) 6 h

approx. 2976 mg/kg (Rat OECD
401)

> 2000 mg/kg (Rat OECD 402)

Bőr
kor
r
ózi
ó/
bőr
i
r
r
i
t
áci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos
szemkárosodás/szemirritáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Érzékenyítés

Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt-mutagenitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkel
t
őhat
ás

Nem áll rendelkezésre információ.
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Reprodukciós toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT-i
smét
l
ődőexpozí
ci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély

Nem áll rendelkezésre információ.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Mér
gezőav
í
ziél
óv
i
l
ágr
aMér
gezőav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a,hosszant
ar
t
ókár
osodástokoz*
*
*
Azel
egy0%aol
yanösszet
ev
őkbőlál
l
,mel
yeki
smer
et
l
env
eszél
ytj
el
ent
enekav
í
zikör
nyezet
r
e*
*
*
A termék ismertetése
Acute (short-term) algae toxicity
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

EK50
EK0
IC50
IC0
ErC50
EbC50
Akut (rövid távú) hal toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

LC50
LC0
EK50
EK0

Acute (short-term) aquatic invertebrate toxicity
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

EK50
EK0
Krónikus (hosszú távú) algatoxicitás

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

NOEC
LOEC
Krónikus (hosszú távú) haltoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Chronic (long-term) aquatic invertebrate toxicity
NOEC
LOEC
Kémiai név
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes,
iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediami
ne

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Algák/vízi növények
EL0: approx. 1000 mg/l
(Pseudokirchneriella subcapitata
72h)
EC50: approx. 0.0958 mg/l (72h)

Hal
LL0: approx. 1000 mg/l
(Oncorhynchus mykiss 96h)

Rákok
EL0: approx. 1000 mg/l (Daphnia
magna 48h)

LC50: approx. 0.13 mg/l (96h);
NOEC: approx. 0.0037 mg/l (984h

EC50: approx. 0.54 mg/l (Daphnia
48h OECD 202); NOEC: approx.
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OECD 210)

Reaction mass of
2,6-di-tert-butylphenol and
2,4,6-tri-tert-butylphenol (CAS nr
128-39-2; CAS nr 732-26-3)

EC50: approx. 4.9 mg/l
(Selenastrum capricornutum 72h
OECD 201)

0.0029 mg/l (Daphnia 504h OECD
211)
LC50: approx. 0.3 mg/l
EC50: approx. 0.4 mg/l (Daphnia
(Oncorhynchus mykiss 96h EU C.1
48h EU C.2 202)
203)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A termék ismertetése
Biológiai lebomlás
BOD
ThCO2
DOC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Kémiai név
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics
64742-47-8
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine
101-96-2

Biológiai lebomlás
Biodegradation: approx. 69 % (672h)
Biodegradation: approx. 12% (672h OECD 301C)

12.3. Bioakkumulációs képesség
A termék ismertetése
Biológiai felhalmozódás (faktor)

Nem áll rendelkezésre információ

Kémiai név
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine
Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol
(CAS nr 128-39-2; CAS nr 732-26-3)

Megoszlási hányados
3.5
4.9

12.4. A talajban való mobilitás
Nem áll rendelkezésre információ.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ezazanyagnem mi
nősülper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)
.Ezakészí
t
ménynem t
ar
t
al
mazol
yan
anyagokat
,mel
yekper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)mi
nősül
nek.Ezazanyagnem mi
nősülsem
nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon
per
zi
st
ensnekv
agynagyonbi
oakkumul
at
í
v
nak(
v
Pv
B)mi
nősül
nek.
12.6. Egyéb káros hatások

Endokrin rendszert károsítóra
vonatrkozó információ

.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Maradványokból/felhasználatlan
t
er
mékbőlszár
mazóhul
l
adék

Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket
és szabályokat.

Szennyezett csomagolás

Aszennyezet
tcsomagokatt
el
j
esenkikel
lür
í
t
eni
,ésmegf
el
el
őt
i
szt
í
t
ásúj
r
af
ell
ehet
használni. Tisztítsa az átmeneti tárolókat vagy hordókat jóváhagyott létesítményben. A nem
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tisztítható csomagolásokat hulladékként kezelni. A szennyezett göngyölegeket az
anyaghoz hasonlóan kell kezelni.
EGYÉB INFORMÁCIÓK

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a
terméket felhasználták.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Alagútkorlátozási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
ADR veszély-azonosító (Kemmler-szám)
Megjegyzés:
RID
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:
IMDG
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás

14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
EmS-szám
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:
14.7. Transport in bulk according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code
IATA
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport

UN3082
A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
9
9
III
UN3082, A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
(N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine), 9, III
igen
Nincs
M6
5L
90
-

UN3082
A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
9
9
III
UN3082, A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
(N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine), 9, III
igen
Nincs
M6
5L
-

UN3082
A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
9
III
UN3082, A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
(N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine), 9, III, Tengeri
szennyező
Ezazanyagmegf
el
elat
enger
iszennyezőanyag
definíciójának***
Nincs
F-A, S-F
5L
Nem áll rendelkezésre információ

UN3082
A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
9
III
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Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
ERG kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

UN3082, A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
(N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine), 9, III
igen
Nincs
9L
30 kg G
-

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
el
őí
r
ások/
j
ogszabál
yok
Or
szágosel
őí
r
ások
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben
Franciaország
Foglalkozási betegségek (R-463-3, Franciaország) ***
Kémiai név
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics
64742-47-8

Francia RG-szám
RG 84

Németország
Tárolási osztály

10

Európai Unió
Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
bi
zt
onságánakv
édel
mér
őlszól
ó98/
24/
EKi
r
ányel
v
et
Nemzetközi jegyzékek
At
er
mékösszesösszet
evőj
eszer
epelakövet
kezőnyi
l
vánt
ar
t
ásij
egyzékeken:TSCA (Egyesült Államok), Kanada
(DSL/NDSL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Ausztrália (AICS), Dél-Korea (KECL), Kína (IECSC), ENCS (Japán), Fülöp-szigetek
(PICCS), NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland.***

15.1. Kémiai biztonsági értékelés
Ennekazanyagnaknem v
égezt
ékelakémi
aibi
zt
onságiér
t
ékel
ését
.Jel
enkev
er
ékekbenel
őf
or
dul
óanyagokv
egyibi
zt
onsági
értékelése nem lett elvégezve.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz
H400-Nagyonmér
gezőav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a
H410-Nagyonmér
gezőav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a,hosszant
ar
t
ókár
osodástokoz
H373-Hosszabbv
agyi
smét
l
ődőbel
él
egzésesex
pozí
ci
óeset
énkár
osí
t
hat
j
aaszer
v
eket
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H319 - Súlyos szemirritációt okoz
H317-Al
l
er
gi
ásbőr
r
eakci
ótv
ál
t
hatki
H301-Lenyel
v
emér
gező
H311-Bőr
r
elér
i
nt
kezv
emér
gező
H331-Bel
él
egezv
emér
gező
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H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
EUH066-I
smét
l
ődőex
pozí
ci
óabőrki
szár
adásátv
agymegr
epedezésétokozhat
j
a*
*
*
Átdolgozás száma

Lásd a piros szöveget csillag ebben a biztonsági adatlap a legújabb változásokat.

Ezazanyagbi
zt
onságiadat
l
apmegf
el
elaz1907/
2006/
EKr
endel
etel
őí
r
ásai
nak
A biztonsági adatlap vége
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Kiadás dátuma 15-márc.-2019

Felülvizsgálat dátuma 15-márc.-2019

Verziószám 4

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

A termék neve

PM Xeramic® Fuel Stabiliser & Conditioner 1l, 20433

Tiszta anyag/keverék

Elegy

1.
2Azanyagvagykever
ékmegf
el
el
őazonosí
t
ot
tf
el
használ
ása,i
l
l
et
veel
l
enj
aval
l
tf
el
használ
ása
Javasolt felhasználás
Ajánlott felhasználások ellen

Üzemanyag-adalék
Nem áll rendelkezésre információ

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Petromark Automotive Chemicals
Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The
Netherlands www.petromark.eu - info@petromark.eu
Tel. +31 (0)251 211397
További információkért forduljon
Kapcsolattartó pont
E-mail cím

R&D
info@petromark.eu

1.
4.Sür
gősségi t
el
ef
onszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel.: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 (EK) szabályzat
.***
1. kategória*** - (H304)***
2. kategória*** - (H315)***
2. kategória*** - (H319)***
„
1A”kat
egór
i
a*
*
*- (H317)***
2. kategória*** - (H411)***

Belégzési toxicitás
Bőr
kor
r
ózi
ó/
bőr
i
r
r
i
t
áci
ó
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Bőr
szenzi
bi
l
i
záci
ó
Krónikus vízi toxicitás

2.2. Címkézési elemek
A termék azonosítója
Tartalom: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics, N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine
.***

_____________________________________________________________________________________________
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Jel
zőszó
VESZÉLY***
Veszélyre utaló mondatok
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H315-Bőr
i
r
r
i
t
ál
óhat
ású
H317-Al
l
er
gi
ásbőr
r
eakci
ótv
ál
t
hatki
H319 - Súlyos szemirritációt okoz
H411-Mér
gezőav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a,hosszant
ar
t
ókár
osodástokoz*
*
*
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondatok) - EU (1272/2008, 28. §)
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280-Szemv
édő/
ar
cv
édőhasznál
at
aköt
el
ező
P301 + P310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P331 - TILOS hánytatni
P363-Aszennyezet
tr
uhátúj
ból
ihasznál
atel
őt
tkikel
lmosni
P501-At
ar
t
al
om/
edényel
hel
yezésehul
l
adékként
:j
óv
áhagyot
tmegsemmi
sí
t
őüzemben*
*
*
2.3. Egyéb veszélyek
LENYELVEÁRTALMASLEHETBőr
r
elér
i
nt
kezv
eár
t
al
masl
ehetMér
gezőav
í
ziél
óv
i
l
ágr
aéghet
őf
ol
yadék*
*
*

3.SZAKASZ:Összet
ét
elvagyazösszet
evőkr
evonat
kozóadat
ok
3.1 Anyagok
Nem alkalmazható***
3.2 Keverékek***
***

EK-szám

CAS sz

REACH
törzskönyvi szám

Besorolás az (EK)
1272/2008 [CLP]
szabályzat szerint

Tömeg%

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes,
iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics

926-141-6

64742-47-8

01-2119456620-43

Asp. Tox. 1 (H304)
(EUH066)

>=95

N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine

202-992-2

101-96-2

01-2119967405-31

STOT RE 2 (H373)
Skin Corr. 1C (H314)
Eye Irrit. 2 (H319)
Skin Sens. 1A (H317)
Acute Tox. 3 (H301)
Acute Tox. 3 (H311)
Acute Tox. 3 (H331)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

1-5

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol
and 2,4,6-tri-tert-butylphenol (CAS nr
128-39-2; CAS nr 732-26-3)

204-884-0,
211-989-5
[907-745-9]

-

01-2119538013-51

Eye Dam. 1 (H318)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

0.1-1

Kémiai név

A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt
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4.SZAKASZ:El
sősegél
ynyúj
t
ás
4.
1.Azel
sősegél
ynyúj
t
ásii
nt
ézkedéseki
smer
t
et
ése
Általános tanács

Azonnal forduljon orvoshoz.

Belélegzés

Vi
gyeazál
dozat
otf
r
i
ssl
ev
egőr
e.Azonnalf
or
dul
j
onor
v
oshoz.

Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés

Azonnalmossal
eszappannalésbőv
í
zzel
,mi
közbenl
ev
esziazösszesszennyezet
t
r
uházat
otésci
pőt
.Haat
ünet
ekt
ov
ábbr
ai
sf
ennál
l
nak,f
or
dul
j
onor
v
oshoz.Aszennyezet
t
r
uhátúj
ból
ihasznál
atel
őt
tkikel
lmosni
.

Szembe kerülés

Azonnalöbl
í
t
sebőv
í
zzel
.Akezdet
iöbl
í
t
ésut
ánazeset
l
ejj
el
enl
év
őkont
akt
l
encsételkel
l
távolítani és az öblítést még legalább 15 percig kell folytatni.

Lenyelés

TILOS hánytatni. A szájat ki kell öblíteni. Igyon sok vizet. Öntudatát veszített személynek
soha semmit ne adjon szájon át. Azonnal forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Tünetek

Légzésipanaszok.al
l
er
gi
ásbőr
r
eakci
ó.Bőr
i
zgat
óhat
ású.Súl
yosszemi
r
r
i
t
áci
ótokoz.
*
*
*

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése
Az orvosok figyelmébe

Az áldozatot tartsa melegen és nyugalomban. Amennyiben hányás következik be, figyeljen
az aspirációs veszélyre.***

5.SZAKASZ:Tűzvédel
mii
nt
ézkedések
5.1. Oltóanyagok
Megf
el
el
őol
t
óanyagok
Fel
használ
ás.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Tűzol
t
ópor
.Al
kohol
el
l
enál
l
óhab.Hűt
seat
ar
t
ál
yokatnagyonbőv
í
zzel
,mégj
óv
alat
űzki
al
v
ása
után is.
Alkalmatlan oltóanyagok
Neal
kal
mazzoner
ősv
í
zsugar
at
,mi
v
elszét
szór
hat
j
aésel
t
er
j
eszt
het
iat
üzet
5.
2.Azanyagbólvagyakever
ékbőlszár
mazókül
önl
egesveszél
yek
Aszennyezet
tt
űzol
t
óv
i
zetkül
önt
ár
ol
v
agyűj
t
seössze.Nehagyj
aacsat
or
nábav
agyf
el
szí
niv
i
zekbej
ut
niMér
gezőav
í
zi
él
őv
i
l
ágr
a,hosszant
ar
t
ókár
osodástokozAhőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
*
*
*
Veszélyes égéstermékek

Szén-dioxid (CO2), Szén-monoxid, Nitrogén-oxidok (NOx).

5.
3.Tűzol
t
óknakszól
ój
avasl
at
Tűzés/
v
agyr
obbanáseset
énakel
et
kezőgázokatnem szabadbel
él
egezni
.Használ
j
onv
í
zper
met
etaszemél
yzetv
édel
mér
eésa
v
eszél
yezt
et
et
tt
ar
t
ál
yokhűt
ésér
e.Vi
sel
j
enönhor
dól
égzőkészül
éketésv
édőr
uházat
ot
.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
a
köt
el
ező.Nehagyj
a,hogyat
űzol
t
ásiv
í
zcsat
or
nábav
agyv
í
zf
ol
yásokbaj
usson.
*
*
*

6.SZAKASZ:I
nt
ézkedésekvél
et
l
enszer
űexpozí
ci
ónál
6.
1.Személ
yióvi
nt
ézkedések,egyénivédőeszközökésvészhel
yzet
iel
j
ár
ások
Személyes óvintézkedések
Csúszásv
eszél
yt
er
mékszi
v
ár
gása/
ki
öml
ésemi
at
t
.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebea
gázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Ev
akuál
j
aaszemél
yzet
etbi
zt
onságost
er
ül
et
ekr
e.
*
*
*
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Vészhelyzeti beavatkozóknak
Használ
j
aa8.szakaszbanel
őí
r
tszemél
yiv
édel
met
.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
El
őzzemegav
í
zf
ol
yásokba,csat
or
nába,pi
ncébev
agyzár
tt
er
ül
et
ekr
ev
al
óbej
ut
ását
.Tov
ábbiökol
ógi
ait
áj
ékozt
at
ásér
t
,l
ásda12.
szakaszt. Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Akadályozza meg a további
szi
v
ár
gástv
agyki
öml
ést
,haezbi
zt
onságosanmegt
ehet
ő.Akadál
yozzameg,hogyat
er
mékal
ef
ol
yókbaj
usson.
*
*
*
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Elhatárolási módszerek

Akadál
yozzamegat
ov
ábbiszi
v
ár
gástv
agyki
öml
ést
,haezbi
zt
onságosanmegt
ehet
ő.

Feltisztítási módszerek

Gát
t
alzár
j
akör
ül
.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.Akadál
yozzameg,
hogy a termék a lefolyókba jusson. Itassa fel semleges abszorbens anyaggal (pl.:
homokkal
,szi
l
i
kagél
l
el
,sav
megköt
őv
el
,uni
v
er
zál
i
smegköt
őanyaggal
,f
űr
észpor
r
al
)
.Szedj
e
f
elmechani
kai
l
ag,megf
el
el
őkont
éner
ekber
akv
aár
t
al
mat
l
aní
t
áshoz.Al
aposant
i
szt
í
t
sa
meg a szennyezett felületet.***

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben.Tov
ábbiökol
ógi
ait
áj
ékozt
at
ásér
t
,l
ásda12.szakaszt
.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok
Ker
ül
j
eabőr
r
el
,aszemekkelv
agyar
uházat
t
alv
al
óér
i
nt
kezést
.Azel
őí
r
tegyéniv
édőf
el
szer
el
éshasznál
at
aköt
el
ező.A
szennyezet
tr
uhátúj
ból
ihasznál
atel
őt
tkikel
lmosni
.At
er
mékhasznál
at
aközbent
i
l
osenni
,i
nniv
agydohányozni
.Használ
j
ahel
yi
el
szí
v
ásosszel
l
őzt
et
éssel
.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzést
,kül
önösenzár
tt
er
ekben.Nel
él
egezzebea
gázt
/
sav
ködöt
/
gőzt
/
per
met
et
.Gázszökéseset
énv
agyhaazanyagf
ol
yóv
í
zbe,t
al
aj
bav
agycsat
or
nábaker
ül
,t
áj
ékozt
assaaz
i
l
l
et
ékeshat
óságokat
.Hőt
őlt
áv
olt
ar
t
andó.
*
*
*
Általános higiéniai szempontok
Aszennyezet
tr
uhátúj
ból
ihasznál
atel
őt
tkikel
lmosni
.Ahasznál
atközbenenni
,i
nniésdohányozninem szabad.Aber
endezések,
munkaterület és ruházat rendszeres tisztítása ajánlott.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási körülmények
Tar
t
saazedényzet
etj
óll
ezár
v
a,szár
azésj
ólszel
l
őzőhel
yen.Gyer
mekekkezébenem ker
ül
het
.Megf
el
el
őenf
el
cí
mkézet
t
edényzet
bent
ar
t
andó.Hőt
őlt
áv
olt
ar
t
andó.Bi
zt
osí
t
sonmegf
el
el
őszel
l
őzt
et
ést
.Azer
edet
iedénybent
ar
t
andó.Nehagyj
a,hogy
bejusson a talajba/altalajba. Korlátozza a hozzáférést a raktárakhoz.***
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kockázatkezelési módszerek (RMM)
Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt.

8.SZAKASZ:Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése/
egyénivédel
em
8.
1.El
l
enőr
zésipar
amét
er
ek
Expozíciós határértékek
Kémiai név
Hydrocarbons, C11-C14,
n-alkanes, iso-alkanes,
cyclics, <2% aromatics
64742-47-8

.***
Európai Unió
-

Egyesült Királyság
-

Franciaország
-

Spanyolország
-

Németország
TWA: 5 mg/m3
TWA: 50 ppm
TWA: 350 mg/m3
Ceiling / Peak: 20
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Kémiai név
Hydrocarbons, C11-C14,
n-alkanes, iso-alkanes,
cyclics, <2% aromatics
64742-47-8

Ausztria
-

Származtatott hatásmentes szint
(DNEL)
Kémiai név
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediami
ne
101-96-2

Svájc
STEL: 700 mg/m3
TWA: 350 mg/m3

Norvégia
-

dolgozó

orális

dermális
0.01 mg/kg bw/day - systemic
effects, long term
2.11 mg/kg bw/day - systemic
effects, short term
0.5 mg/kg bw/day - long term

Belélegzés
0.0352 mg/m3 - systemic effects,
long term
6 mg/m3 - sytemic effects, short
term
3.5 mg/m3 - long term

dermális
0.005 mg/kg bw/day - systemic
effects, long term
1.05 mg/kg bw/day - systemic
effects, short term

Belélegzés
0.0087 mg/m3 - systemic effects,
long term
3 mg/m3 - systemic effects, short
term

Édesvíz
0.37 µg/L

Édesvízi üledék
0.023 mg/kg dwt

Tengervíz
0.037 µg/L

0.3 µg/L

0.09 mg/kg dwt

0.03 µg/L

Tengeri üledék

Talaj

0.0023 mg/kg dwt

4.45 µg/kg dwt

Szennyvízkezelésre gyakorolt
hatás
3.4 mg/l

0.009 mg/kg dwt

0.044 mg/kg dwt

2.4 mg/l

Reaction mass of
2,6-di-tert-butylphenol and
2,4,6-tri-tert-butylphenol (CAS nr
128-39-2; CAS nr 732-26-3)
-

Származtatott hatásmentes szint
(DNEL)

Lengyelország
-

mg/m3
Ceiling / Peak: 100
ppm
Ceiling / Peak: 700
mg/m3
Skin
Írország
-

Végfelhasználó

orális
Kémiai név
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediami 0.005 mg/kg bw/day - systemic
effects, long term
ne
101-96-2
0.5 mg/kg bw/day - systemic effects,
short term

Becsült legnagyobb ártalmatlan
koncentráció (PNEC)
Kémiai név
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediami
ne
101-96-2
Reaction mass of
2,6-di-tert-butylphenol and
2,4,6-tri-tert-butylphenol (CAS nr
128-39-2; CAS nr 732-26-3)
Kémiai név
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediami
ne
101-96-2
Reaction mass of
2,6-di-tert-butylphenol and
2,4,6-tri-tert-butylphenol (CAS nr
128-39-2; CAS nr 732-26-3)
-

8.
2.Azexpozí
ci
óel
l
enőr
zése
Műszakiel
l
enőr
zések
Személ
yesvédőf
el
szer
el
és
Szem-/arcvédelem

Megf
el
el
őszel
l
őzéstkel
lbi
zt
osí
t
ani
,v
al
ami
nthel
yiel
szí
v
ástkel
lt
el
epí
t
eniakr
i
t
i
kus
helyekre. Szemmosó állomások.***
Vi
sel
j
enbi
zt
onságiszemüv
egetol
dal
v
édőkkel(
v
agyv
édőszemüv
eget
)
.
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Kézvédelem

Bőrést
est
védel
em

Légutak védelme

Aj
ánl
ot
tszűr
őt
í
pus:

Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébenakeszt
yűnekmegf
el
el
ő
mér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,hogyakeszt
yű
anyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
onakeszt
yű
szál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.
*
*
*
Megf
el
el
őv
édőr
uházat
.Védőkeszt
yűhasznál
at
aköt
el
ező.Av
i
sel
őv
édel
meér
dekébena
keszt
yűnekmegf
el
el
őmér
et
űnekkel
ll
enni
e,ésmegf
el
el
őenkel
lhasznál
niazt
.Ügyel
j
en,
hogyakeszt
yűanyagár
av
onat
kozóát
hat
ol
ásii
dőt
úl
l
épésér
eneker
ül
j
önsor
.For
dul
j
ona
keszt
yűszál
l
í
t
ój
áhozazadot
tkeszt
yűát
hat
ol
ásii
dej
ér
ev
onat
kozói
nf
or
máci
óér
t
.
*
*
*A
keszt
yűknekmegkel
lf
el
el
ni
ükazEN374szabv
ánynak.
*
*
*
Légzésv
édel
em szükséges:
.el
égt
el
enszel
l
őzt
et
és.ex
pozí
ci
óshat
ár
ér
t
ékt
úl
l
épése.
elégtelen elszívás. Nagyobb mennyiségek kezelése. Felhasználás. :. Túlnyomásos, zárt
r
endszer
űl
égzőkészül
ék(
SCBA)
./
.Szűr
őszer
kezet(
t
el
j
esmaszkv
agycsut
or
a)
szűr
őv
el
:
.
*
*
*
ABEK1/ ABEK2.***

Kör
nyezet
iexpozí
ci
óel
l
enőr
zések Ne engedje, hogy bármilyen csatornába, a földre vagy bármilyen víztömegbe jusson.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.
1.Azal
apvet
őf
i
zi
kaiéskémi
ait
ul
aj
donságokr
avonat
kozói
nf
or
máci
ó
Folyadék
Halmazállapot
Nem áll rendelkezésre információ
Kül
sőj
el
l
emzők
Szag
átlátszó
Szín
Szagküszöbérték

Tulajdonság
pH
Olvadáspont/fagyáspont
Forráspont / forrásponttartomány
Lobbanáspont
Párolgási sebesség
Tűzveszél
yesség(
szi
l
ár
d,
gázhalmazállapot)
Gyúl
ékonyságl
i
mi
t
j
el
evegőben
Fel
sőgyul
l
adásihat
ár
:
Alsó gyulladási határ
Gőznyomás
Gőzsűr
űség
Fajsúly
Vízoldhatóság
Oldékonyság (oldékonyságok)
Megoszlási hányados
Öngyul
l
adásihőmér
sékl
et
Boml
ásihőmér
sékl
et
Kinematikai viszkozitás
Dinamikus viszkozitás
Robbanásveszélyes tulajdonságok
Oxidáló tulajdonságok

j
el
l
emző
Nem áll rendelkezésre
információ

Megjegyzések •Módszer
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Értékek
> 150 °C / 302 °F
> 62 °C / > 144 °F

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
< 1000.0 hPa***

@ 20⁰C
@ 50°C***

Nem áll rendelkezésre adat
kb 0.800 g/cm3***

Nem áll rendelkezésre információ
@ 20⁰C
@ 25°C***

Nem áll rendelkezésre adat

Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre adat
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

@ 20⁰C
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
@ 40 °C
@ 40 °C

9.2. Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nem áll rendelkezésre adat.
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10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.
10.
3.Aveszél
yesr
eakci
ókl
ehet
ősége
Normál feldolgozás mellett semmi.
10.
4.Ker
ül
endőkör
ül
mények
Hő.
10.
5.Nem összef
ér
het
őanyagok
Összeférhetetlen oxidálószerekkel. Savak. Bázisok.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Ahőboml
ási
r
r
i
t
ál
óésmér
gezőgázokésgőzökf
el
szabadul
ásáhozv
ezet
het
.Széndi
ox
i
d(
CO2)
.Szénmonox
i
d.Ni
t
r
ogénox
i
dok
(NOx).

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
A termék ismertetése
A termék nem jelent akut toxicitási veszélyt az ismert vagy a rendelkezésre bocsátott információk alapján.
Nem áll rendelkezésre adat.
Belélegzés
Nem áll rendelkezésre adat.
Szembe kerülés
Nem áll rendelkezésre adat.
Bőr
r
elval
óér
i
nt
kezés
Nem áll rendelkezésre adat.
Lenyelés
Akövet
kezőér
t
ékekki
számí
t
ásaaGHSdokument
um 3.
1.f
ej
ezet
eal
apj
ánt
ör
t
ént***
akev
er
ék0%ai
smer
et
l
ent
ox
i
kushat
ástokozóösszet
ev
ő(
k)
bőlál
l
.
*
*
*
Ismeretlen akut toxicitás
45.96*** mg/l***
ATEmix (belélegzés-por/köd)
Kémiai név
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes,
iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediami
ne
Reaction mass of
2,6-di-tert-butylphenol and
2,4,6-tri-tert-butylphenol (CAS nr
128-39-2; CAS nr 732-26-3)

Orális LD50
> 5000 mg/kg (Rat)

Dermális LD50
> 2000 mg/kg (Rabbit)

Belégzés LC50
> 5000 mg/m3 (Rat 8h)

approx. 271 mg/kg (Rat)

approx. 756 mg/kg (Rat OECD 402)

> 0.2 mg/L ( Rat ) 6 h

approx. 2976 mg/kg (Rat OECD
401)

> 2000 mg/kg (Rat OECD 402)

Bőr
kor
r
ózi
ó/
bőr
i
r
r
i
t
áci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Súlyos
szemkárosodás/szemirritáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Érzékenyítés

Nem áll rendelkezésre információ.

Csírasejt-mutagenitás

Nem áll rendelkezésre információ.

Rákkel
t
őhat
ás

Nem áll rendelkezésre információ.
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Reprodukciós toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT - egyetlen expozíció

Nem áll rendelkezésre információ.

STOT-i
smét
l
ődőexpozí
ci
ó

Nem áll rendelkezésre információ.

Aspirációs veszély

Nem áll rendelkezésre információ.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Mér
gezőav
í
ziél
óv
i
l
ágr
aMér
gezőav
í
ziél
őv
i
l
ágr
a,hosszant
ar
t
ókár
osodástokoz*
*
*
Azel
egy0%aol
yanösszet
ev
őkbőlál
l
,mel
yeki
smer
et
l
env
eszél
ytj
el
ent
enekav
í
zikör
nyezet
r
e*
*
*
A termék ismertetése
Acute (short-term) algae toxicity
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

EK50
EK0
IC50
IC0
ErC50
EbC50
Akut (rövid távú) hal toxicitás

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

LC50
LC0
EK50
EK0

Acute (short-term) aquatic invertebrate toxicity
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

EK50
EK0
Krónikus (hosszú távú) algatoxicitás

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

NOEC
LOEC
Krónikus (hosszú távú) haltoxicitás
NOEC
LOEC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Chronic (long-term) aquatic invertebrate toxicity
NOEC
LOEC
Kémiai név
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes,
iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediami
ne

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Algák/vízi növények
EL0: approx. 1000 mg/l
(Pseudokirchneriella subcapitata
72h)
EC50: approx. 0.0958 mg/l (72h)

Hal
LL0: approx. 1000 mg/l
(Oncorhynchus mykiss 96h)

Rákok
EL0: approx. 1000 mg/l (Daphnia
magna 48h)

LC50: approx. 0.13 mg/l (96h);
NOEC: approx. 0.0037 mg/l (984h

EC50: approx. 0.54 mg/l (Daphnia
48h OECD 202); NOEC: approx.
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OECD 210)

Reaction mass of
2,6-di-tert-butylphenol and
2,4,6-tri-tert-butylphenol (CAS nr
128-39-2; CAS nr 732-26-3)

EC50: approx. 4.9 mg/l
(Selenastrum capricornutum 72h
OECD 201)

0.0029 mg/l (Daphnia 504h OECD
211)
LC50: approx. 0.3 mg/l
EC50: approx. 0.4 mg/l (Daphnia
(Oncorhynchus mykiss 96h EU C.1
48h EU C.2 202)
203)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A termék ismertetése
Biológiai lebomlás
BOD
ThCO2
DOC

Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ
Nem áll rendelkezésre információ

Kémiai név
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics
64742-47-8
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine
101-96-2

Biológiai lebomlás
Biodegradation: approx. 69 % (672h)
Biodegradation: approx. 12% (672h OECD 301C)

12.3. Bioakkumulációs képesség
A termék ismertetése
Biológiai felhalmozódás (faktor)

Nem áll rendelkezésre információ

Kémiai név
N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine
Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol
(CAS nr 128-39-2; CAS nr 732-26-3)

Megoszlási hányados
3.5
4.9

12.4. A talajban való mobilitás
Nem áll rendelkezésre információ.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ezazanyagnem mi
nősülper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)
.Ezakészí
t
ménynem t
ar
t
al
mazol
yan
anyagokat
,mel
yekper
zi
szt
ensnek,bi
oakkumul
at
í
v
nakv
agymér
gezőnek(
PBT)mi
nősül
nek.Ezazanyagnem mi
nősülsem
nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon
per
zi
st
ensnekv
agynagyonbi
oakkumul
at
í
v
nak(
v
Pv
B)mi
nősül
nek.
12.6. Egyéb káros hatások

Endokrin rendszert károsítóra
vonatrkozó információ

.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Maradványokból/felhasználatlan
t
er
mékbőlszár
mazóhul
l
adék

Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket
és szabályokat.

Szennyezett csomagolás

Aszennyezet
tcsomagokatt
el
j
esenkikel
lür
í
t
eni
,ésmegf
el
el
őt
i
szt
í
t
ásúj
r
af
ell
ehet
használni. Tisztítsa az átmeneti tárolókat vagy hordókat jóváhagyott létesítményben. A nem
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tisztítható csomagolásokat hulladékként kezelni. A szennyezett göngyölegeket az
anyaghoz hasonlóan kell kezelni.
EGYÉB INFORMÁCIÓK

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a
terméket felhasználták.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Alagútkorlátozási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
ADR veszély-azonosító (Kemmler-szám)
Megjegyzés:
RID
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Címkék
14.1. Csomagolási csoport
Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
Besorolási kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:
IMDG
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport
Leírás

14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
EmS-szám
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:
14.7. Transport in bulk according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code
IATA
14.1. UN-szám
14.
2.AzENSZszer
i
nt
imegf
el
el
őszál
l
í
t
ásimegnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Mellékes veszély osztály
14.1. Csomagolási csoport

UN3082
A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
9
9
III
UN3082, A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
(N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine), 9, III
igen
Nincs
M6
5L
90
-

UN3082
A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
9
9
III
UN3082, A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
(N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine), 9, III
igen
Nincs
M6
5L
-

UN3082
A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
9
III
UN3082, A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
(N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine), 9, III, Tengeri
szennyező
Ezazanyagmegf
el
elat
enger
iszennyezőanyag
definíciójának***
Nincs
F-A, S-F
5L
Nem áll rendelkezésre információ

UN3082
A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
9
III
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Leírás
14.5. Környezeti veszélyek
14.
6.Af
el
használ
ótér
i
nt
őkül
önl
egesóvi
nt
ézkedések
ERG kód
Korlátozott mennyiség (LQ)
Megjegyzés:

UN3082, A környezetre veszélyes anyagok, cseppfolyós, mns
(N,N-Di-Sec-Butyl-P-Phenylenediamine), 9, III
igen
Nincs
9L
30 kg G
-

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
el
őí
r
ások/
j
ogszabál
yok
Or
szágosel
őí
r
ások
Azor
szágosex
pozí
ci
óel
l
enőr
zésipar
amét
er
eket
,l
ásda8.f
ej
ezet
ben
Franciaország
Foglalkozási betegségek (R-463-3, Franciaország) ***
Kémiai név
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics
64742-47-8

Francia RG-szám
RG 84

Németország
Tárolási osztály

10

Európai Unió
Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
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egyzékeken:TSCA (Egyesült Államok), Kanada
(DSL/NDSL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Ausztrália (AICS), Dél-Korea (KECL), Kína (IECSC), ENCS (Japán), Fülöp-szigetek
(PICCS), NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland.***

15.1. Kémiai biztonsági értékelés
Ennekazanyagnaknem v
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ékelakémi
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zt
onságiér
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ését
.Jel
enkev
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ékekbenel
őf
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óanyagokv
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értékelése nem lett elvégezve.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz
H400-Nagyonmér
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H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H319 - Súlyos szemirritációt okoz
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H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
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Átdolgozás száma

Lásd a piros szöveget csillag ebben a biztonsági adatlap a legújabb változásokat.
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*

Verziószám 101

Felülvizsgálat 13.06.2018

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Brake Cleaner Spray
· Cikkszám: 10210
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
· Felhasználási tevékenységet végző ágazat
SU3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való
felhasználása
SU21 Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások / lakosság / fogyasztók
SU22 Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás,
szolgáltatások, kézművesek)
· Termék kategória PC35 Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú termékeket)
· Eljárás kategória
PROC7 Ipari porlasztás
PROC11 Nem ipari permetezés
· Környezeti kibocsátási kategória
ERC8a Nem reaktív technológiai segédanyag elterjedt felhasználása (nem dolgozzák fel árucikkbe vagy
árucikkre, beltéri)
ERC8d Nem reaktív technológiai segédanyag elterjedt felhasználása (nem dolgozzák fel árucikkbe vagy
árucikkre, kültéri)
· Anyag/készítmény használata Tisztítószer
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület:
info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Aerosol 1

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő
hatására megrepedhet.

GHS09 környezet
Aquatic Chronic 2 H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

GHS07
Skin Irrit. 2
STOT SE 3

H315
H336

Bőrirritáló hatású.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Asp. Tox. 1

H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
(folytatás a 2. oldalon)
HU
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· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02 GHS07 GHS09
· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, < 5% n-hexán
· Figyelmeztető mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315
Bőrirritáló hatású.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P211
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261
Kerülje a gőzök vagy permetek belélegzését.
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280
Védőkesztyű használata kötelező.
P312
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P391
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell
vinni.
· Pótlólagos adatok:
Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződhetnek.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
*

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
EK-szám: 927-510-4
Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok
25-<50%
Reg.nr.: 01-2119475515-33-xxxx
Flam. Liq. 2, H225;
Asp. Tox. 1, H304;
Aquatic
Chronic 2, H411;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
EK-szám: 921-024-6
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, 25-<50%
Reg.nr.: 01-2119475514-35-xxxx < 5% n-hexán
Flam. Liq. 2, H225;
Asp. Tox. 1, H304;
Aquatic
Chronic 2, H411;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
(folytatás a 3. oldalon)
HU
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CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2
Indexszám: 601-004-00-0
Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx
CAS: 124-38-9
EINECS: 204-696-9
CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Indexszám: 601-003-00-5
Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx

Izobután
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

2,5-<5%

carbon dioxide
uniós munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag
Propán
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280

2,5-<5%

· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés
alifás szénhidrogének
· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

2,5-<5%

≥30%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után:
Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
Az érintett személyt vigyük friss levegőre és fektessük le nyugodt körülmények között.
· Bőrrel való érintkezés után:
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok
esetén kérjünk orvosi tanácsot.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Légszomj
Fejfájás
Rossz közérzet
Szédülés
Köhögés
Rosszullét
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Lenyelés, illetve hányás esetén a tüdőbe történő behatolás veszélye áll fenn.
Alkalmazzunk utólagos megfigyelést tüdőgyulladés és tüdőödéma esetére.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Hab
Poroltó
Széndioxid
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Robbanásveszélyes gáz-levegő keveréket hozhat létre.
Hevités-égés esetében mérgezőgázok képződhetnek
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
(folytatás a 4. oldalon)
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· További adatok
A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.
Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.
Tartsuk távol a tűzforrásokat.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerülni kell a bő rrel való érintkezést és a szembe jutást.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
*

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
CAS: 124-38-9 carbon dioxide
TLV AK-érték: 9000 mg/m3
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
(folytatás az 5. oldalon)
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Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú
ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
· Ajánlott szűrőkészülék rövid ideig történő alkalmazásra AX szűrő
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
· Kesztyűanyag
Nitrilkaucsuk
(EN 374)
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,45 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
≥240 min
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Jól záró védőszemüveg.
(EN 166)
· Testvédelem:
Oldószernek ellenálló védőruházat.
(EN 13034-6)
*

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
aerosol
Forma:
színtelen
Szín:
benzinszerű
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: nem alkalmazható, mivel az anyag aerosol
· Lobbanáspont:

Nem alkalmazható, mivel az anyag aerosol.

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

>200 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Robbanásveszélyesség:

Nincs meghatározva.
(folytatás a 6. oldalon)
HU
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· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Gőznyomás:

Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,68987 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:
Szerves oldószerek:
VOC (EC)

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
96,5 %
665,9 g/l

Szilárdanyag tartalom:
· 9.2 Egyéb információk

0,0 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek:
Aldehidek
Szénmonoxid és széndioxid
*

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/bőrirritáció
Bőrirritáló hatású.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
(folytatás a 7. oldalon)
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· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
*

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra mérgező hatású.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.
vízi élőlényekre mérgező
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

*

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
15 01 04 fém csomagolási hulladék
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

*

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
UN1950 AEROSZOLOK, KÖRNYEZETRE
· ADR/RID/ADN
VESZÉLYES
AEROSOLS (Solvent Nap hta, Solvent Naphta),
· IMDG
MARINE POLLUTANT
AEROSOLS, flammable
· IATA
(folytatás a 8. oldalon)
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· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR/RID/ADN

· osztály
· Bárcák

2 5F Gázok
2.1

· IMDG

· Class
· Label

2.1
2.1

· IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:

· Marine pollutant:
· Különleges jelölésére (ADR/RID/ADN):
· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok:
Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok,
izoalkánok, cikloalkánok, < 5% n-hexán
Igen
Jelkép (hal és fa)
Jelkép (hal és fa)
Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
(folytatás a 9. oldalon)
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· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR/RID/ADN
· Korlátozott menynyiség (LQ)
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Szállítási kategória
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

*

1L
Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
2
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, KÖRNYEZETRE
VESZÉLYES

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát
P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
E2 A vízi környezetre veszélyes
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3, 40
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Az adatlapot kiállító szerv: Product Safety department.
· Kapcsolattartási partner: info@petromark.eu
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(folytatás a 10. oldalon)
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Instant Gasket Black
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Szilikonos tömítőanyag
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands
· www.petromark.eu - info@petromark.eu Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület:
info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
A termék szerint tesztelték 92/69/EC, és nem minősül irritálja a bőrt és a szemet.
Aerosol 3 H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok Érvénytelen
· Figyelmeztetés Figyelem
· Figyelmeztető mondatok
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P103
Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
· 2.3 Egyéb veszélyek nem alkalmazható
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

*

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 29118-24-9
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
ELINCS: 471-480-0
Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-0000019758-54-xxxx

1-2,5%

(folytatás a 2. oldalon)
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CAS: 4253-34-3
Methyltriacetoxysilan
EINECS: 224-221-9
Skin Corr. 1B, H314;
Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119962266-32-xxxx
CAS: 17865-07-5
Propyltriacetoxysilan
EINECS: 241-816-9
Skin Corr. 1B, H314
Reg.nr.: 01-2119966899-07-xxxx
· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.
*

1-2,5%

1-2,5%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk:
Baleset vagy rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni (ha lehetséges, mutassa meg a címkét vagy az MSDS-t).
· Belélegzés után: Nem szükséges kezelés, ha a terméket rendesen használják.
· Bőrrel való érintkezés után:
Az érintett börfelületeket töröljük le vattával vagy papírvattával és utána alaposan mossuk le vízzel és enyhe
tisztítószerrel.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi
tanácsot.
· Lenyelés után: Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

*

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
CO2, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
Hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Robbanásveszélyt melegítéssel.
Tűzeset során felszabadulhat:
Szénmonoxid (CO)
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
· További adatok
Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el.
A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Hordjunk személyes védőruházatot.
A kifolyó/kiszóródó termék fokozott csúszási veszélyt jelent.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Mechanikusan vegyük fel.
A felvett anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
(folytatás a 3. oldalon)
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Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.
*

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Csak eredeti hordóban tároljuk.
A termék nem tárolandó folyosón és lépcsőházban.
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Ne tároljuk együtt oxidáló és savas anyagokkal.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Hűvös helyen tároljuk; a hevítés nyomásnövekedéshez és repedés veszélyhez vezet.
Ne tároljuk együtt oxidáló és selft öngyulladó anyag.

*

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
Kötési ideje alatt kis mennyiségű ecetsav szabadul fel.
· DNEL(-ek)
29118-24-9 trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Belégzésnél munkás, hosszú, szisztémás
3.902 mg/m3 (mouse)
fogyasztó, hosszú, szisztémás
830 mg/m3 (mouse)
4253-34-3 Methyltriacetoxysilan
Szájon át
fogyasztó, hosszú, szisztémás
1 mg/kg/d (mouse)
fogyasztó, rövidtávú, szisztémás 1 mg/kg bw/d (rabbit)
Börön át
munkás, hosszú, szisztémás
14,5 mg/kg/d (mouse)
fogyasztó, hosszú, szisztémás
7,2 mg/kg/d (mouse)
munkás, rövidtávú, szisztémás 14,5 mg/kg bw/d (rabbit)
fogyasztó, rövidtávú, szisztémás 7,2 mg/kg bw/d (rabbit)
Belégzésnél munkás, hosszú, szisztémás
25 mg/m3 (mouse)
fogyasztó, hosszú, szisztémás
6,3 mg/m3 (mouse)
munkás, rövidtávú, szisztémás 25 mg/m3 (rabbit)
munkás, hosszú, helyi
31 mg/m3 (rabbit)
fogyasztó, hosszú, helyi
5,1 mg/m3 (mouse)
fogyasztó, rövidtávú, helyi
5,1 mg/m3 (rabbit)
fogyasztó, rövidtávú, szisztémás 6,3 mg/m3 (rabbit)
(folytatás a 4. oldalon)
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munkás, rövidtávú, helyi
17865-07-5 Propyltriacetoxysilan
Szájon át
fogyasztó, hosszú, szisztémás
Börön át
munkás, hosszú, szisztémás
fogyasztó, hosszú, szisztémás
Belégzésnél munkás, hosszú, szisztémás
fogyasztó, hosszú, szisztémás

31 mg/m3 (mouse)
6,05 mg/kg/d (mouse)
12,11 mg/kg/d (mouse)
6,05 mg/kg/d (rabbit)
85,39 mg/m3 (mouse)
21,06 mg/m3 (rabbit)

· PNEC (-ek)
29118-24-9 trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Szájon át friss víz
0,1 mg/l (daphnia)
4253-34-3 Methyltriacetoxysilan
Szájon át friss víz
1 mg/l (daphnia)
édesvízi üledék
3,4 mg/(kg dw) (daphnia)
szennyvíztisztító üzem 10 mg/l (daphnia)
talaj
0,145 mg/(kg dw) (daphnia)
Tengervíz üledék
0,34 mg/(kg bw) (daphnia)
tengervíz
0,1 mg/l (daphnia)
szórványos kiadás
10 mg/l (daphnia)
17865-07-5 Propyltriacetoxysilan
Szájon át friss víz
0,02441 mg/l (daphnia)
édesvízi üledék
0,01457 mg/(kg dw) (daphnia)
szennyvíztisztító üzem 10,55 mg/l (daphnia)
talaj
0,00336 mg/(kg dw) (daphnia)
Tengervíz üledék
0,001457 mg/(kg bw) (daphnia)
tengervíz
0,002441 mg/l (daphnia)
· Kiegészítő expozíciós határértékek lehetséges feldolgozási veszélyek esetére:
64-19-7 Ecetsav
TLV (HU) CK-érték: 25 mg/m3
AK-érték: 25 mg/m3
m
IOELV (EU) CK-érték: 50 mg/m3, 20 ppm
AK-érték: 25 mg/m3, 10 ppm
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges
Rövid ideig alkalmazott szűrőkészülék.
A/P2 szűrő
· Kézvédelem:
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyűanyagot javasolni.
(folytatás az 5. oldalon)
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· Kesztyűanyag
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
Nitrilkaucsuk
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem: Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos.
· Testvédelem: Védőruházat.
*

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
fekete
Szín:
aromás szagú
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: nem meghatározható
· Lobbanáspont:

Nincs meghatározva

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Robbanási határok:
Alsó:
Felső:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Gőznyomás:

Nem alkalmazható

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

1,03 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:
Szerves oldószerek:
VOC (EC)
VOC (EC)
· 9.2 Egyéb információk

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
0,0 %
0,0 g/l
0,00 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
HU
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Hasadásveszély.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Nem ismeretesek az előírásoknak megfelelően.
*

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
4253-34-3 Methyltriacetoxysilan
Szájon át LD50 1.600 mg/kg (rat)
· Primer ingerhatás:
· A bőrön:
Nem fejt ki ingerlő hatást.
Tesztrendszer / faj: nyúl
· A szemben:
Nem fejt ki ingerlő hatást.
Tesztrendszer / faj: nyúl
· Érzékenyítés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

*

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornarendszerbe, még kis mennyiségben sem.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

*

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
(folytatás a 7. oldalon)
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· Európai Hulladék Katalógus
08 04 10 ragasztók és tömítőanyagok hulladéka, a 08 04 09 kódszám alatt szereplők kivételével
16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
15 01 04 fém csomagolási hulladék
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
*

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
1950 AEROSZOLOK
· ADR
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, non-flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5A Gázok
2.2

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.2
2.2

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
(folytatás a 8. oldalon)
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· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Korlátozott menynyiség (LQ)
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Szállítási kategória
· Alagútkorlátozási kód:

· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

*

1L
Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
3
E
(Veszélyes áruk "LQ", több mint 8 tonna bruttó tömege
LQ alá alagút korlátozás kód "E")
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.2

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
· Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélyezteti.
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H302 Lenyelve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
munkás, rövidtávú, szisztémás: munkás, rövid távon, szisztémás hatások
munkás, hosszú, szisztémás: munkás, hosszú lejáratú, szisztémás hatások
fogyasztó, rövidtávú, szisztémás: fogyasztó, rövid távon, szisztémás hatások
munkás, hosszú, helyi: munkás, hosszú lejáratú, helyi hatások
fogyasztó, hosszú, helyi: fogyasztó, hosszú lejáratú, helyi hatások
fogyasztó, hosszú, szisztémás: fogyasztó, hosszú lejáratú, szisztémás hatások
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
(folytatás a 9. oldalon)
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PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 3: Aeroszolok – 3. kategória
Press. Gas C: Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Corr. 1B: Bőrmarás/bőrirritáció – 1B. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
HU
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*

Verziószám 3

Felülvizsgálat 13.10.2017

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Instant Gasket Grey
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Tömítőszer
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands www.petromark.eu - info@petromark.eu
Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület:
info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS08 egészségi veszély
Carc. 2

H351 Feltehetően rákot okoz.

GHS07
Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Skin Sens. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Aerosol 3

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS07 GHS08
· Figyelmeztetés Figyelem
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
2-Butanon-oxim
· Figyelmeztető mondatok
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H351 Feltehetően rákot okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
(folytatás a 2. oldalon)
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P202

Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem
értette.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos
a dohányzás.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P264
A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
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.
P308+P313
Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P405
Elzárva tárolandó.
P410+P412
Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
*

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
1-2,5%
CAS: 29118-24-9
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Reg.nr.: 01-0000019758-54-xxxx
Press. Gas C, H280
CAS: 96-29-7
2-Butanon-oxim
1-2,5%
EINECS: 202-496-6
Carc. 2, H351;
Eye Dam. 1, H318;
Acute Tox. 4, H312;
Skin Sens. 1, H317
Indexszám: 616-014-00-0
Reg.nr.: 01-2119539477-28-xxxx
· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk: A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.
· Belélegzés után:
Gondoskodjunk bőéges friss levegőről és a biztonság okából keressük fel az orvost.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után:
Távolítsuk el a szennyezett ruházatot azonnal. Mossa le a bőrt bő szappanos vízzel.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi
tanácsot.
· Lenyelés után:
Gondoskodjunk orvosi kezelésről.
Öblítsük ki a szájat és itassunk sok vizet.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Dermatitis, a bőr elszíneződése és szárítása a bőr. Allergiás kontakt ekcéma.
Ingerelheti az orrot és a torkot. Hatása van a központi idegrendszerre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
HU
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5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
CO2, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
Hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Nitrogénoxidok (NOx)
Robbanásveszélyt melegítéssel.
Tűzeset során felszabadulhat:
Szénmonoxid (CO)
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
· További adatok
Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el.
A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Hordjunk személyes védőruházatot.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Mechanikusan vegyük fel.
A felvett anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Hő és közvetlen napsugárzás ellen védjük.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Csak eredeti hordóban tároljuk.
A termék nem tárolandó folyosón és lépcsőházban.
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Ne tároljuk együtt oxidáló és savas anyagokkal.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Hűvös helyen tároljuk; a hevítés nyomásnövekedéshez és repedés veszélyhez vezet.
(folytatás a 4. oldalon)
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Ne tároljuk együtt oxidáló és selft öngyulladó anyag.
*

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
· DNEL(-ek)
96-29-7 2-Butanon-oxim
Börön át
munkás, hosszú, szisztémás
1,3 mg/kg/d (mouse)
fogyasztó, hosszú, szisztémás
0,78 mg/kg/d (mouse)
munkás, rövidtávú, szisztémás 2,5 mg/kg bw/d (mouse)
fogyasztó, rövidtávú, szisztémás 1,5 mg/kg bw/d (mouse)
Belégzésnél munkás, hosszú, szisztémás
9 mg/m3 (mouse)
fogyasztó, hosszú, szisztémás
2,7 mg/m3 (mouse)
munkás, hosszú, helyi
3,33 mg/m3 (mouse)
fogyasztó, hosszú, helyi
2 mg/m3 (mouse)
· PNEC (-ek)
96-29-7 2-Butanon-oxim
Szájon át friss víz
0,256 mg/l (daphnia)
szennyvíztisztító üzem 177 mg/l (daphnia)
szórványos kiadás
0,118 mg/l (daphnia)
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem: Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges
· Kézvédelem:
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyűanyagot javasolni.
· Kesztyűanyag
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
Nitrilkaucsuk
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· A következő anyagokból készült kesztyűk használatra alkalmatlanok:
Természetes kaucsuk (Latex)
PVC kesztyű.
· Szemvédelem: Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos.
(folytatás az 5. oldalon)
HU

45.2.36

oldalszám: 5/9

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 13.10.2017

Verziószám 3

Felülvizsgálat 13.10.2017

Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Instant Gasket Grey
(folytatás a 4. oldalról)

· Testvédelem: Védőruházat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
különböző színű; színezés szerint
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: nem meghatározható

*

· Lobbanáspont:

>100 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet:

200 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Gőznyomás:

Nem alkalmazható

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

1,18 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
kinematikai:
Szerves oldószerek:
VOC (EC)
VOC (EC)

Nincs meghatározva.
0.0 %
0,0 g/l
0,00 %

Szilárdanyag tartalom:
· 9.2 Egyéb információk

99.9 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetés szerinti raktározás és kezelés esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Hasadásveszély.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Nem ismeretesek az előírásoknak megfelelően.
HU
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11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
96-29-7 2-Butanon-oxim
Szájon át
LD50
3.700 mg/kg (rat)
Börön át
LD50
200-2.000 mg/kg (rat)
Belégzésnél LC50/4 h 20 mg/l (rat)
· Primer ingerhatás:
· A bőrön: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· A szemben:
Súlyos szemirritációt okoz.
· Érzékenyítés:
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás
Feltehetően rákot okoz.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

*

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornarendszerbe, még kis mennyiségben sem.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

*

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
08 00 00 B E V O N A T O K ( F E S T É K E K , L A K K O K É S Z O M Á N C O K ) , R A G A S Z T Ó K ,
TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL,
FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
08 04 00 ragasztók és tömítőanyagok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából
származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)
(folytatás a 7. oldalon)
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08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok
hulladéka
15 00 00 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ
ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS
VÉDŐRUHÁZAT
15 01 00 csomagolási hulladék (beleértve a szelektíven gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 04 fém csomagolási hulladék
16 00 00 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
16 05 00 nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek
16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
*

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
1950 AEROSZOLOK
· ADR
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, non-flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5A Gázok
2.2

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.2
2.2

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
(folytatás a 8. oldalon)
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subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

·

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Korlátozott menynyiség (LQ)
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Szállítási kategória
· Alagútkorlátozási kód:

· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

*

1L
Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
3
E
(Veszélyes áruk "LQ", több mint 8 tonna bruttó tömege
LQ alá alagút korlátozás kód "E")
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.2

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3, 20
· Országos előírások:
· Foglalkoztatási korlátozással kapcsolatos információk
Vegyük figyelembe a szülőképes korban lévő asszonyokra vonatkozó foglalkozatási korlátozásokat.
Vegyük figyelembe a fiatalkorúakra vonatkozó foglalkoztatási korlátokat.
Vegyük figyelembe a terhes és a szoptatós anyákra vonatkozó foglalkoztatási korlátozásokat.
· Levegővel kapcsolatos műszaki utasítás:
Osztály Százalékos részarány
I

1-2,5

· Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélyezteti.
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H351 Feltehetően rákot okoz.
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
(folytatás a 9. oldalon)
HU
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ICAO: International Civil Aviation Organisation
munkás, rövidtávú, szisztémás: munkás, rövid távon, szisztémás hatások
munkás, hosszú, szisztémás: munkás, hosszú lejáratú, szisztémás hatások
fogyasztó, rövidtávú, szisztémás: fogyasztó, rövid távon, szisztémás hatások
munkás, hosszú, helyi: munkás, hosszú lejáratú, helyi hatások
fogyasztó, hosszú, helyi: fogyasztó, hosszú lejáratú, helyi hatások
fogyasztó, hosszú, szisztémás: fogyasztó, hosszú lejáratú, szisztémás hatások
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 3: Aeroszolok – 3. kategória
Press. Gas C: Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció – 1. kategória
Carc. 2: Rákkeltő hatás – 2. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: PM Xeramic® Instant Gasket Red
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Tömítőszer
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Petromark Automotive Chemicals
· Rooswijkweg 316, 1951 ME Velsen-Noord, The Netherlands www.petromark.eu - info@petromark.eu
Tel. +31 (0)251 211397
·
· Információt nyújtó terület:
info@petromark.eu
·
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199

*

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
A termék szerint tesztelték 92/69/EC, és nem minősül irritálja a bőrt és a szemet.
Aerosol 3 H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok Érvénytelen
· Figyelmeztetés Figyelem
· Figyelmeztető mondatok
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102
Gyermekektől elzárva tartandó.
P103
Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P251
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
· 2.3 Egyéb veszélyek nem alkalmazható
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

*

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 4253-34-3
Methyltriacetoxysilan
EINECS: 224-221-9
Skin Corr. 1B, H314;
Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119962266-32-xxxx

1-2,5%

(folytatás a 2. oldalon)
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CAS: 29118-24-9
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
ELINCS: 471-480-0
Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-0000019758-54-xxxx
CAS: 17865-07-5
Propyltriacetoxysilan
EINECS: 241-816-9
Skin Corr. 1B, H314
Reg.nr.: 01-2119966899-07-xxxx
· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.
*

1-2,5%

1-2,5%

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk:
Baleset vagy rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni (ha lehetséges, mutassa meg a címkét vagy az MSDS-t).
· Belélegzés után: Nem szükséges kezelés, ha a terméket rendesen használják.
· Bőrrel való érintkezés után:
Az érintett börfelületeket töröljük le vattával vagy papírvattával és utána alaposan mossuk le vízzel és enyhe
tisztítószerrel.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi
tanácsot.
· Lenyelés után: Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
CO2, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
Hab
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűzeset során felszabadulhat:
Nitrogénoxidok (NOx)
Szénmonoxid (CO)
Robbanásveszélyt melegítéssel.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
· További adatok
Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el.
A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Hordjunk személyes védőruházatot.
A kifolyó/kiszóródó termék fokozott csúszási veszélyt jelent.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Mechanikusan vegyük fel.
A felvett anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.
(folytatás a 3. oldalon)
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A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől. Használat után
se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Csak eredeti hordóban tároljuk.
A termék nem tárolandó folyosón és lépcsőházban.
Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Ne tároljuk együtt oxidáló és savas anyagokkal.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Hűvös helyen tároljuk; a hevítés nyomásnövekedéshez és repedés veszélyhez vezet.
Ne tároljuk együtt oxidáló és selft öngyulladó anyag.
*

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
Kötési ideje alatt kis mennyiségű ecetsav szabadul fel.
· DNEL(-ek)
4253-34-3 Methyltriacetoxysilan
Szájon át
fogyasztó, hosszú, szisztémás
1 mg/kg/d (mouse)
fogyasztó, rövidtávú, szisztémás 1 mg/kg bw/d (rabbit)
Börön át
munkás, hosszú, szisztémás
14,5 mg/kg/d (mouse)
fogyasztó, hosszú, szisztémás
7,2 mg/kg/d (mouse)
munkás, rövidtávú, szisztémás 14,5 mg/kg bw/d (rabbit)
fogyasztó, rövidtávú, szisztémás 7,2 mg/kg bw/d (rabbit)
Belégzésnél munkás, hosszú, szisztémás
25 mg/m3 (mouse)
fogyasztó, hosszú, szisztémás
6,3 mg/m3 (mouse)
munkás, rövidtávú, szisztémás 25 mg/m3 (rabbit)
munkás, hosszú, helyi
31 mg/m3 (rabbit)
fogyasztó, hosszú, helyi
5,1 mg/m3 (mouse)
fogyasztó, rövidtávú, helyi
5,1 mg/m3 (rabbit)
fogyasztó, rövidtávú, szisztémás 6,3 mg/m3 (rabbit)
munkás, rövidtávú, helyi
31 mg/m3 (mouse)
29118-24-9 trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Belégzésnél munkás, hosszú, szisztémás
3.902 mg/m3 (mouse)
(folytatás a 4. oldalon)
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fogyasztó, hosszú, szisztémás
17865-07-5 Propyltriacetoxysilan
Szájon át
fogyasztó, hosszú, szisztémás
Börön át
munkás, hosszú, szisztémás
fogyasztó, hosszú, szisztémás
Belégzésnél munkás, hosszú, szisztémás
fogyasztó, hosszú, szisztémás

830 mg/m3 (mouse)
6,05 mg/kg/d (mouse)
12,11 mg/kg/d (mouse)
6,05 mg/kg/d (rabbit)
85,39 mg/m3 (mouse)
21,06 mg/m3 (rabbit)

· PNEC (-ek)
4253-34-3 Methyltriacetoxysilan
Szájon át friss víz
1 mg/l (daphnia)
édesvízi üledék
3,4 mg/(kg dw) (daphnia)
szennyvíztisztító üzem 10 mg/l (daphnia)
talaj
0,145 mg/(kg dw) (daphnia)
Tengervíz üledék
0,34 mg/(kg bw) (daphnia)
tengervíz
0,1 mg/l (daphnia)
szórványos kiadás
10 mg/l (daphnia)
29118-24-9 trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Szájon át friss víz
0,1 mg/l (daphnia)
17865-07-5 Propyltriacetoxysilan
Szájon át friss víz
0,02441 mg/l (daphnia)
édesvízi üledék
0,01457 mg/(kg dw) (daphnia)
szennyvíztisztító üzem 10,55 mg/l (daphnia)
talaj
0,00336 mg/(kg dw) (daphnia)
Tengervíz üledék
0,001457 mg/(kg bw) (daphnia)
tengervíz
0,002441 mg/l (daphnia)
· Kiegészítő expozíciós határértékek lehetséges feldolgozási veszélyek esetére:
64-19-7 Ecetsav
TLV (HU) CK-érték: 25 mg/m3
AK-érték: 25 mg/m3
m
IOELV (EU) CK-érték: 50 mg/m3, 20 ppm
AK-érték: 25 mg/m3, 10 ppm
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges
Rövid ideig alkalmazott szűrőkészülék.
A/P2 szűrő
· Kézvédelem:
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyűanyagot javasolni.
(folytatás az 5. oldalon)
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· Kesztyűanyag
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
Nitrilkaucsuk
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Max. 15 perces állandó érintkezés esetében a következő anyagokból készült kesztyűk használata
megfelelő:
Gumikesztyű.
· Szemvédelem: Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos.
· Testvédelem: Védőruházat.
*

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyékony
Forma:
sötétpiros
Szín:
aromás szagú
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
nem meghatározható
Olvadáspont/fagyáspont:
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: nem meghatározható
· Lobbanáspont:

Nincs meghatározva

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladási hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Gőznyomás:

Nem alkalmazható

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

1,08 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:
Szerves oldószerek:
VOC (EC)
VOC (EC)

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
0,0 %
0,0 g/l
0,00 %

Szilárdanyag tartalom:
· 9.2 Egyéb információk

99,9 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
HU
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*

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Hasadásveszély.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek:
Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.
Nem ismeretesek az előírásoknak megfelelően.

*

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
4253-34-3 Methyltriacetoxysilan
Szájon át LD50 1.600 mg/kg (rat)
· Primer ingerhatás:
· A bőrön:
Nem fejt ki ingerlő hatást.
Tesztrendszer / faj: nyúl
· A szemben:
Nem fejt ki ingerlő hatást.
Tesztrendszer / faj: nyúl
· Érzékenyítés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

*

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornarendszerbe, még kis mennyiségben sem.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
HU
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
08 04 10 ragasztók és tömítőanyagok hulladéka, a 08 04 09 kódszám alatt szereplők kivételével
16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
15 01 04 fém csomagolási hulladék
HP 8
Maró
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
1950 AEROSZOLOK
· ADR
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, non-flammable
· IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák

2 5A Gázok
2.2

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.2
2.2

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések
· Kemler-szám:
· EMS-szám:
· Stowage Code

· Segregation Code

Figyelem: Gázok
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
(folytatás a 8. oldalon)
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Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

·

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
Nem alkalmazható
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Korlátozott menynyiség (LQ)
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Szállítási kategória
· Alagútkorlátozási kód:

· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

*

1L
Kód: E0
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
3
E
(Veszélyes áruk "LQ", több mint 8 tonna bruttó tömege
LQ alá alagút korlátozás kód "E")
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.2

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3
· Országos előírások:
· Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélyezteti.
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H302 Lenyelve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
munkás, rövidtávú, szisztémás: munkás, rövid távon, szisztémás hatások
munkás, hosszú, szisztémás: munkás, hosszú lejáratú, szisztémás hatások
fogyasztó, rövidtávú, szisztémás: fogyasztó, rövid távon, szisztémás hatások
munkás, hosszú, helyi: munkás, hosszú lejáratú, helyi hatások
fogyasztó, hosszú, helyi: fogyasztó, hosszú lejáratú, helyi hatások
fogyasztó, hosszú, szisztémás: fogyasztó, hosszú lejáratú, szisztémás hatások
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
(folytatás a 9. oldalon)
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VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 3: Aeroszolok – 3. kategória
Press. Gas C: Nyomás alatt lévő gázok – Sűrített gáz
Acute Tox. 4: Akut toxicitás – 4. kategória
Skin Corr. 1B: Bőrmarás/bőrirritáció – 1B. kategória

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
HU

