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MOSFS - SZÁRAZTISZTÍTÓ SPRAY – FR3781018/E
FRATELLI BARBIERI SRL – VIA LUIGI CANEPA 9R - 16165 GENOVA ITALY

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
EK 1907/2006-nr. 2015/830 (REACH)

.

1. SZAKASZ: AZ ANYAG / KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
1.1. Termékazonosító
Termék neve: MOSFS SHAMPOO SPRAY
Termék kód: FR3781018 / E.
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelően azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
A cég cég elnevezése: FRATELLI BARBIERI SRL Cím: VIA LUIGI CANEPA 9R 16165 GENOA OLASZORSZÁG
Telefon: +39 (0) 10 8309076. Fax: +39 (0) 10 803894 fllibarb@tin.it
1.4. Sürgősségi telefonszám: +39 02/66101029.
Szövetség / szervezet: Poison center Hospital Niguarda (Milano).

2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Az 1272/2008 / EK
rendelet és annak módosításai szerint.
Aeroszol, 1. kategória (Aerosol 1, H222 - H229).
Bőrirritáció, 2. kategória (Skin Irrit. 2, H315).
Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció), 3. kategória (STOT SE 3, H336).
Veszélyes a vízi környezetre - Krónikus veszély, 3. kategória (Aquatic Chronic 3, H412).
2.2. Címkézési elemek Keverék aeroszol alkalmazáshoz. Az 1272/2008 / EK rendelet és annak
módosításai szerint.
Veszélyt jelző piktogramok:
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GHS07

GHS02

Jelzőszó: VESZÉLY
Termékazonosító: EC 931-254-9 HIDROKARBÓK, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE
Figyelmeztető mondatok:
H222

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol

H229

A tartály nyomás alatt van. Hő hatására széthasadhat.

H315

Bõrirritáló hatású

H336

Álmosságot vagy szédülést okozhat

H412

Ártalmas a vízi élõvilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Általános információk:
P102

Gyermekektõl elzárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Megelőzés:
P210

Hõtõl/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektõl távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211

Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251

Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P261

Kerülje a por/füst/gáz/köd/gõzök/permet belélegzését.

P271

Kizárólag szabadban vagy jól szellõzõ helyiségben használható.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Válasz:
P321
Szakellátás (lásd … a címkén).
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Tárolás:
P403

Jól szellőző helyen tárolandó.

P410 + P412 Napfénytõl védendõ. Nem érheti 50 oC/122oF hõmérsékletet meghaladó hõ.
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2.3. Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz Nagyon Veszélyes Anyagként besorolt anyagokat (SVCHC) >= 0,1 % amelyet
az Európai Vegyianyag-Ügynökség (ECHA) tett közzé a REACH 57. cikkében:
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table.
A keverék nem tartalmaz sem PBT sem a vPvB szerint osztályozott anyagokat, az EK 1907/2006. REACH
XIII. számú rendeletének értelmében. A készítmény szándékosan helytelen használata következtében
koncentrálódott gőzök belélegzése ártalmas vagy végzetes lehet.
3. SZAKASZ: Adalékok összetétele/információja
3.2.
Keverékek
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Az alkotórészekre vonatkozó információ:
[7] Propellánsgáz
[1] Az anyag, amelyre a munkahelyi maximális munkahelyi határértékek állnak rendelkezésre.
4. SZAKASZ: Elsősegély nyújtási intézkedések
Általános szabály, hogy kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, mindig hívjon orvost.
Soha ne bírja nyelésre az eszméletlen személyt.
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések leírása
Belélegzés esetén:
Nagy mennyiségű belélegzés esetén vigye friss levegőre a személyt. Tartsa melegen és pihentesse.
Fröccsenés vagy szemmel való érintkezés esetén: Óvatosan öblítsük le vízzel néhány percig. Távolítsa
el a kontaktlencséket, ha jelen van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció
továbbra is fennáll: orvosi ellátást kell kérni.
Fröccsenés vagy bőrrel való érintkezés esetén: A szennyezett bőrt bő vízzel öblítse le. A szennyezett
ruhát és cipőt távolítsa el. Ha tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.
Lenyelés esetén: Ne adjon szájon át semmit a betegnek. Lenyelés esetén, ha a mennyiség kicsi
(legfeljebb egy falat), öblítse ki a száját vízzel és forduljon orvoshoz. Tartsa meg a személyt nyugalmi
állapotban. Ne erőltesse a hányást. Azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a címkét. Véletlen
lenyelés esetén hívjon orvost, hogy megbizonyosodjon arról, hogy szükség van-e megfigyelésre és
kórházi ellátásra. Mutassa be a címkét.
4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások
Lásd a 11. pontot.
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz (ha lehetséges, mutassa meg a címkét). Ha a tünetek nem
szűnnek meg, mindig hívjon orvost.
4. SZAKASZ: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK
Tűzveszélyes. Kémiai porok, szén-dioxid és más oltóanyag alkalmas kis tüzek esetén.
5.1. Tűzoltó készülék
Ha az aeroszolok tüzet szenvednek: tartsa a tartályokat hűvösen védett helyről történő víz
permetezésével.
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Megfelelő oltási módszerek
Tűz esetén használjon:
- permetezett víz vagy vízpára - víz AFFF (vizes filmformáló hab) adalékkal
- hab
- többcélú ABC por
- BC por
- széndioxid (CO2)
Meg kell akadályozni, hogy a tűzoltó intézkedések elfolyása a csatornába vagy a vízi utakba kerüljön.
Nem megfelelő oltási módszerek
Tűz esetén ne használja a következőket:
- vízsugár
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
A tűz gyakran sűrű fekete füstöt eredményez. A bomlástermékeknek való kitettség veszélyes lehet az
egészségre. Ne lélegezze be a füstöt. Tűz esetén a következő képződhet:
- szén-monoxid (CO)
- szén-dioxid (CO2)
Tűzben vagy fűtött állapotban nyomásemelkedés léphet fel, és a tartály felrobbanhat. Az aeroszolos
tartályok felrobbantása nagy sebességgel tüzet okozhat. Ha tűz van, azonnal izolálja el a helyszínt azáltal,
hogy eltávolítja az embereket az esemény környékéről. Személyi kockázattal járó vagy megfelelő képzés
nélkül semmilyen intézkedést nem kell tenni. Vigye át a konténert a tűzoltó területről, ha ez kockázat
nélkül megtörténhet. Használjon vízpermetet, hogy a tűzzel fedett tartályok hűljenek.
5.3. Tűzoltóknak szóló tanácsok
A tűzoltó személyzetet önálló hőszigetelő légzőkészülékkel kell felszerelni. Ha lehetséges, állítsa le a
termékáramot. Permetezzen védett helyről, amíg a konténerek lehűlnek. Ha lehetséges, vigye az
aeroszolt távolra. Tartsa távol a nyilvánosságot.
6. SZAKASZ: Intézkedések baleset esetén
6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások
Lásd a 7. és 8. pontban felsorolt biztonsági intézkedések.
Nem elsősegélynyújtó munkavállalók számára:
A keverékben található szerves oldószerek miatt a gyújtóforrásokat távolítsa el, és szellőztesse a
területet. Kerülje a gőzök belégzését. Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Ha nagy
mennyiséget kifújtak, ürítse ki az összes személyzetet, és csak a biztonsági berendezésekkel felszerelt
szakképzett személyzet beavatkozását engedélyezheti.
Elsősegélynyújtó munkavállaló számára
Az elsősegélynyújtóknak megfelelő személyi védőfelszerelést kell felszerelni (lásd a 8. pontot).
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Tartóztassa fel és kontrollálja a szivárgást vagy a kiömlött anyagokat, nem éghető abszorbens
anyagokkal, például homokkal, földdel, vermikulittal, diatomafölddel hulladék ártalmatlanítására
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szolgáló dobokkal. Meg kell akadályozni, hogy bármilyen anyag bekerüljön a csatornába vagy a vízi
utakba. Ha a termék szennyezi a vízi utakat, folyókat vagy csatornákat, akkor vegye fel a kapcsolatot az
illetékes hatóságokkal a törvényi előírásoknak megfelelően. Használja a dobokat az összegyűjtött
hulladék kezelésére a hatályos előírásoknak megfelelően (lásd a 13. pontot).
6.3. A tárolás és a tisztítás módszerei és anyagai
Tisztítsa meg inkább tisztítószerrel, de ne használjon oldószereket.
6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Nincs adat.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
A tároló helyiségekre vonatkozó követelmények minden olyan létesítményre vonatkoznak, ahol a
keveréket kezelik.
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Kezelés után mindig kezet kell mosni. A szennyezett ruházatot ismételt használat előtt távolítsa el és
mossa le. Győződjön meg arról, hogy megfelelő szellőzés van, különösen zárt térben. A szennyezett
ruházatot és védőfelszerelést távolítsa el, mielőtt az étkezési területre belépne
Tûzvédelem:
Kezeljük jól szellőztetett helyen. A gőzök nehezebbek, mint a levegő. A talajon elterjedhetnek, és
keverékeket alkotnak, amelyek robbanásveszélyesek a levegővel.
Meg kell akadályozni a tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes koncentráció kialakulását a levegőben, és
kerülni kell a munkahelyi expozíciós határértéknél magasabb gőzkoncentrációkat.
Ne permetezzen nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra.
Ne szúrja át vagy égesse meg, még használat után sem.
A keveréket nyílt lángtól vagy más gyújtóforrásoktól mentes helyiségekben kell használni, és biztosítani
kell, hogy az elektromos berendezés megfelelően védett legyen.
A csomagokat szorosan zárva és távol kell tartani hőforrásoktól, szikrától és nyílt lángtól. Ne használjon
olyan szerszámokat, amelyek szikrát okozhatnak. Ne dohányozzon.
Meg kell akadályozni a jogosulatlan személyek hozzáférését.
Javasolt felszerelés és eljárások: A személyi védelem érdekében lásd a 8. részt.
Tartsa be a címkén és az ipari biztonsági előírásokon feltüntetett óvintézkedéseket.
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Ne lélegezze be az aeroszolt.
Kerülje a gőzök belégzését.
Kerülje a gőzök belégzését. Fejezzen be minden olyan ipari műveletet, amely növeli ezt a lezárt
készülékben. Biztosítsa a gőzkibocsátást a kibocsátó forrásnál és a helyiségek általános szellőztetését.
Bizonyos rövid, rendkívüli jellegű és vészhelyzeti beavatkozásokhoz szükséges légzőkészüléket is
biztosítani. Mindenképpen helyre kell állítani a kibocsátást a forrásnál. Kerülje a bőrrel és a szemmel
való érintkezést ezzel a keverékkel. A kinyitott csomagokat óvatosan vissza kell zárni és függőleges
helyzetben kell tárolni.
Tilos berendezések és eljárások:
Tilos a dohányzás, evés vagy ivás olyan helyeken, ahol a keveréket használják. Soha ne nyissa ki a
csomagokat nyomás alatt.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Adatok nem állnak rendelkezésre.
Tárolás
Gyermekektől elzárva tartandó.
Tartsa távol minden gyújtóforrástól - ne dohányozzon.
Tartsa távol minden gyújtóforrástól, hőtől és közvetlen napfénytől.
A padlónak áthatolhatatlannak kell lennie, és gyűjtőmedencét kell kialakítania, hogy véletlen kiömlés
esetén a folyadék ne terjedhessen túl ezen a területen.
Nyomás alatt álló tartály: védje a napfénytől és ne tegye ki 50 ° C feletti hőmérsékletnek. Tárolás száraz,
fagymentes és jól szellőző helyen.
Csomagolás
Mindig tartsa az eredeti anyagból azonos anyagból készült csomagolást.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Nincs adat.
8. SZAKASZ: Személyes expozíció/védelem ellenőrzése
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8.1. Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek:

Származtatott hatásmentes szint (DNEL) vagy származtatott minimális hatásfok (DMEL):
ETHANOL (CAS: 141-78-6)

Végső felhasználás: Munkavállalók. Expozíciós módszer: Bőrrel érintkezve. Lehetséges egészségügyi
hatások: Hosszú távú szisztémás hatások. DNEL: 63 mg / ttkg / nap
Expozíciós módszer: Belélegzés. Lehetséges egészségügyi hatások: rövid távú helyi hatások. DNEL: 1468
mg anyag / m3
Expozíciós módszer: Belélegzés. Lehetséges egészségügyi hatások: rövid távú szisztémás hatások.
DNEL: 1468 mg anyag / m3
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Expozíciós módszer: Belélegzés. Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú helyi hatások. DNEL:
734 mg anyag / m3
Expozíciós módszer: Belélegzés. Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások.
DNEL: 734 mg anyag / m3
Végső felhasználás: Fogyasztók. Expozíciós módszer: Lenyelés. Lehetséges egészségügyi hatások:
Hosszú távú szisztémás hatások. DNEL: 4,5 mg / testtömeg kg / nap
Expozíciós módszer: Bőrrel érintkezve. Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás
hatások. DNEL: 37 mg / testtömeg kg / nap
Expozíciós módszer: Belélegzés. Lehetséges egészségügyi hatások: rövid távú helyi hatások. DNEL: 734
mg anyag / m3
Expozíciós módszer: Belélegzés. Lehetséges egészségügyi hatások: rövid távú szisztémás hatások.
DNEL: 734 mg anyag / m3
Expozíciós módszer: Belélegzés. Lehetséges egészségügyi hatások: hosszú távú helyi hatások. DNEL:
367 mg anyag / m3
Expozíciós módszer: Belélegzés. Lehetséges egészségügyi hatások: hosszú távú szisztémás hatások.
DNEL: 367 mg anyag / m3
SZÉNHIDROGÉN, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2 % AROMATICS
Végső felhasználás: Munkavállalók. Expozíciós módszer: Bőrrel érintkezve. Lehetséges egészségügyi
hatások: Hosszú távú szisztémás hatások. DNEL: 208 mg / ttkg / nap
Expozíciós módszer: Belélegzés. Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások.
DNEL: 871 mg anyag / m3
Végső felhasználás: Fogyasztók. Expozíciós módszer: Lenyelés. Lehetséges egészségügyi hatások:
Hosszú távú szisztémás hatások. DNEL: 125 mg / testtömeg kg / nap
Expozíciós módszer: Bőrrel érintkezve. Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás
hatások. DNEL: 125 mg / testtömeg kg / nap
Expozíciós módszer: Belélegzés. Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások.
DNEL: 185 mg anyag / m3
SZÉNHIDROGÉN, C6, ISOALKANES, < 5 % N-HEXANE
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Végső felhasználás: Munkavállalók. Expozíciós módszer: Bőrrel érintkezve. Lehetséges egészségügyi
hatások: Hosszú távú szisztémás hatások. DNEL: 13964 mg / testtömeg kg / nap
Expozíciós módszer: Belélegzés. Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások.
DNEL: 5306 mg anyag / m3
Végső felhasználás: Fogyasztók. Expozíciós módszer: Lenyelés. Lehetséges egészségügyi hatások:
Hosszú távú szisztémás hatások. DNEL: 1301 mg / testtömeg kg / nap
Expozíciós módszer: Bőrrel érintkezve. Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás
hatások. DNEL: 1377 mg / testtömeg kg / nap
Expozíciós módszer: Belélegzés. Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszú távú szisztémás hatások.
DNEL: 1137 mg anyag / m3
Nem várható hatás koncentráció (PNEC):
ETHANOL (CAS: 141-78-6)

Környezetvédelmi rész: Talaj. PNEC: 0,22 mg / kg
Környezeti rekesz: Friss víz. PNEC: 0,26 mg / l
Környezeti rekesz: Tengervíz. PNEC: 0,026 mg / l
Környezeti rekesz: Friss víz üledék. PNEC: 0,34 mg / kg
Környezeti tér: tengeri üledék. PNEC: 0,034 mg / kg
Környezeti rekesz: Szennyvízkezelő üzem. PNEC: 650 mg / l
8.2. Expozíció ellenőrzése

Személyi védőintézkedések, mint például az egyéni védőfelszerelések
Egyéni védőfelszerelést használjon, amely tiszta és megfelelően karbantartott. A személyi
védőfelszerelést tiszta helyen, a munkaterülettől távol tartsa. Használat közben soha ne egyen, igyon
vagy dohányozzon. A szennyezett ruházatot ismételt használat előtt távolítsa el és mossa le. Győződjön
meg arról, hogy megfelelő szellőzés van, különösen zárt térben.
- Szem- / arcvédelem
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Kerülni kell a szembe jutást. Használjon védőszemüveget, amely védelmet nyújt a folyadék fröccsenés
ellen. Kezelés előtt védőszemüvegeket kell viselni az EN166 szabványnak megfelelően. Magas veszély
esetén védje az arcot arcvédővel. A vényköteles szemüvegek nem minősülnek védelemnek. A
kontaktlencséket viselő személyek viseljenek szemüveget a munka során, ahol irritáló gőzök lehetnek.
Biztosítson szemmosó állomásokat olyan létesítményekben, ahol a terméket folyamatosan kezelik.Ne
permetezze a szem irányába.
- Kézvédelem
Az EN374 szabványnak megfelelő védőkesztyűt kell használni, amely ellenáll a vegyi anyagoknak. A
kesztyűt az alkalmazástól és a munkaállomás használati időtartamától függően kell kiválasztani. A
védőkesztyűt úgy kell megválasztani, hogy megfelel-e a szóban forgó munkaállomásnak: más kezelendő
vegyi anyagok, szükséges fizikai védelem (vágás, szúrás, hővédelem), szükséges tudásszint. Ajánlott
kesztyű típusa: - Nitrilkaucsuk (butadién-akrilnitril kopolimer gumi (NBR)) - PVA (polivinil alkohol)
Ajánlott tulajdonságok: - Az EN374 szabványnak megfelelő áthatolhatatlan kesztyű. A bőrrel való
érintkezés után mosson kezet.
- Test védelme
Kerülje a bőrrel való érintkezést. Megfelelő védőruházatot kell viselni. Megfelelő védőruházat: Szoros
fröccsenés esetén a bőrrel való érintkezés megakadályozása érdekében vegyen folyadékkal szemben
védő ruházatot az EN14605 szabvány szerinti vegyi kockázatok ellen (3. típus). A fröccsenés veszélye
esetén az EN13034 szabvány szerint vegye fel a védőruházatot a kémiai kockázatok ellen (6-as típus),
hogy megakadályozza a bőrrel való érintkezést. A személyzet által viselt munkaruhákat rendszeresen
tisztítani kell. A termékkel való érintkezés után a szennyezett test minden részét meg kell mosni. Nem
szükséges a hatékony használat során. A termékkel érintkezésbe kerülő bőrt vízzel és szappannal mossa
le.
- Légzésvédelem
Kerülni kell a gőzök belégzését. Ha a szellőzés nem kielégítő, megfelelő légzőkészüléket kell viselni. Ha a
munkavállalók olyan koncentrációkkal szembesülnek, amelyek meghaladják a munkahelyi expozíciós
határértékeket, akkor megfelelő, jóváhagyott légzőkészüléket kell viselniük. Az FFP maszk típusa:
Használjon eldobható félmaszkos aeroszol szűrőt az EN149 szabványnak megfelelően. Kategória: - FFP1
Gáz- és gőzszűrő (k) (Kombinált szűrők) az EN14387 szabvány szerint: - A1 (barna) Az EN143 szabvány
szerinti részecskeszűrő: - P1 (fehér) A permetet nem szabad belélegezni. Csak jól szellőztetett helyen
használható.
A környezetvédelemhez kapcsolódó expozíció-ellenőrzések
A szellőztetésből vagy a munkafolyamat-berendezésekből származó kibocsátások ellenőrzését
ellenőrizni kell, hogy azok megfeleljenek a környezetvédelmi jogszabályok követelményeinek. Bizonyos
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esetekben füstgázmosó berendezések, szűrők vagy műszaki berendezések módosítására lesz szükség
ahhoz, hogy a kibocsátások az elfogadható szintre csökkenjenek.
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Általános információk: Fizikai állapot: Folyékony folyadék. Permet. Szín: színtelen, tiszta Szag: különleges
Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti információk pH: Nem releváns. Forráspont / forrási
hőmérséklettartomány: Nem releváns.
Gőznyomás (50 ° C): Nem releváns. Sűrűség: 0,74 Vízben való oldhatóság: Nem oldódik. Olvadáspont /
olvadási tartomány: nem releváns. Öngyulladási hőmérséklet: Nem releváns. Bomlási pont / bomlási
hőmérséklet: Nem releváns. Vegyi égési hő: Nincs meghatározva. Gyulladási idő: Nincs meghatározva.
Hibakeresési sűrűség: Nincs meghatározva. Gyulladási távolság: Nincs meghatározva. Lángmagasság:
Nincs megadva. Láng időtartam: Nincs megadva. Lobbanáspont: <0 ° C Gyúlékonyság: Fokozottan
tűzveszélyes
9.2. Egyéb információ
VOC (g / l): 105,15
Nyomás 20 ° C-nál: ± 4,5 bar
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nincs adat.
10.2. Kémiai stabilitás Ez a keverék stabil a 7. szakaszban megadott ajánlott kezelési és tárolási feltételek
mellett.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Ha magas hőmérsékletnek van kitéve, a keverék veszélyes
bomlástermékeket, például szén-monoxidot és dioxidot, füstöt és nitrogén-oxidot bocsáthat ki. Normál
tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4. Kerülendő körülmények Nem szabad engedélyezni minden olyan berendezést, amely lángot állít
elő vagy magas hőmérsékleten fémes felületet (égők, elektromos ívek, kemencék stb.). Kerülje el: - hőt
védje napfénytől, és ne tegye ki 50 ° C feletti hőmérsékletnek. Tartsa távol a hőtől és a gyújtóforrásoktól.
Tárolás száraz, fagymentes és jól szellőző helyen.
10.5. Nem összeférhető anyagok Nincs olyan anyag, amelyről ismert, hogy veszélyes reakció alakulhat
ki.
10.6. Veszélyes bomlástermékek A hőbomlás felszabadulhat / képződhet: - szén-monoxid (CO) széndioxid (CO2) A termék stabil. Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes
bomlástermékek nem keletkeznek.
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11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ A megadott munkahelyi expozíciós határértéket
meghaladó mértékben a keverékben lévő oldószerekből származó gőzök káros hatással lehetnek a
nyálkahártyára és a légző rendszer irritációjára, valamint a vese-, máj- és központi idegrendszeri káros
hatásokra. Az előidézett tünetek közé tartozik a fejfájás, a zsibbadás, a szédülés, a fáradtság, az
izomgyengeség és szélsőséges esetekben a tudatvesztés. Négy óránál hosszabb expozíciót követően
visszafordíthatatlan károsodást okozhat a bőrön; nevezetesen a bőr gyulladása vagy bőr vörösség
kialakulása, égési heg vagy ödéma kialakulása. A keverék ismételt vagy tartós érintkezése a bőr
természetes olajrétegének eltávolítását okozhatja a bőrön, ami ezáltal nem allergiás kontakt dermatitiszt
és felszívódást eredményez a bőrön keresztül.
A szembefröccsenés irritációt és visszafordítható kárt okozhat a szemben. Narkotikus hatások
jelentkezhetnek, mint álmosság, narkózis, csökkent éberség, reflexek elvesztése, koordináció hiánya
vagy szédülés. A hatások előfordulhatnak erőszakos fejfájás vagy émelygés, ítélőképesség zavar,
szédülés, ingerlékenység, fáradtság vagy memóriazavar formájában is.
11.1.1. Anyagok
Akut toxicitás:
Etil-acetát (CAS: 141-78-6) Orális út: LD50 = 4934 mg / kg Faj: Nyúl OECD Guideline 401 (Akut orális
toxicitás)
Bőr útja: LD50> 20000 mg / kg Faj: Nyúl
Belélegzési útvonal (n / a): LC50 = 30 mg / l Faj: Patkány
HIDROKARBÓK, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATIKA Orális útvonal: LD50> 5000
mg / kg Faj: Patkány OECD 401 Irányelv (Akut orális toxicitás)
Bőrön át: LD50> 5000 mg / kg Faj: Nyúl OECD Guideline 402 (Akut dermális toxicitás)
Belélegzési útvonal (n / a): LC50> 4951 mg / l Faj: Patkány OECD Guideline 403 (Akut belélegzéstoxicitás)
HIDROKARBÓK, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE Orális út: LD50 = 16750 mg / kg Faj: Patkány OECD 401
Irányelv (Akut orális toxicitás)
Bőr útja: LD50 = 3350 mg / kg Faj: Nyúl OECD Guideline 402 (Akut dermális toxicitás)
Belélegzési útvonal (n / a): LC50 = 259354 mg / m3 Faj: Patkány OECD Guideline 403 (Akut
belélegzéstoxicitás)
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Bőrkorrózió / bőrirritáció:
Etil-acetát: A bőrrel való érintkezés ekcémát okozhat. Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok,
ciklusok, <2% aromás vegyületek: A bőr hosszabb ideig tartó expozíciója esetén enyhén irritálja a bőrt.
Szénhidrogének, C6, izoalkánok, <5% n-hexán: Mérsékelten irritálja a bőrt hosszabb expozíció esetén.
Súlyos szemkárosodás / szemirritáció:
Etilacetát: Nyúl: Nem irritáló (OECD Guideline 405). Súlyos szemirritációt okoz (Az anyagnak az
1272/2008 / EK rendelet VI. Melléklete szerinti osztályozása), mivel a besorolás nem felel meg a
vizsgálatból levont következtetésnek. Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok, <2%
aromás vegyületek: Enyhe, rövid ideig tartó kellemetlen érzést okozhat a szemnek. Szénhidrogének, C6,
izoalkánok, <5% n-hexán: Enyhe, rövid ideig tartó kellemetlen érzést okozhat a szemnek.
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:
Etil-acetát: Nem érzékenyítő. Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok, <2% aromás
vegyületek: Nem valószínű, hogy szenzibilizáló hatású. Szénhidrogének, C6, izoalkánok, <5% n-hexán:
Nem valószínű, hogy érzékennyé válik.
Csírasejt mutagenitás:
Etil-acetát (CAS: 141-78-6) Nincs mutagén hatás. HIDROKARBÓK, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXÁN
Nincs mutagén hatás.
Rákkeltő hatás: ETHYL ACETATE (CAS: 141-78-6) Rákkeltő hatás: Negatív. Nincs karcinogén
hatás. HIDROKARBÓK, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE Karcinogenitási teszt: Negatív. Nincs
karcinogén hatás.
Reprodukciós toxicitás: ETHYL ACETATE (CAS: 141-78-6) Nincs toxikus hatás a
reprodukcióra HIDROKARBÓK, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXÁN Nem toxikus hatás a reprodukcióra
Célszervi szisztémás toxicitás - egyszeri expozíció:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok, <2% aromás anyagok: Álmosságot vagy
szédülést okozhat. Etil-acetát: Humán: A gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak. Szénhidrogének,
C6, izoalkánok, <5% n-hexán: Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Célszervi szisztémás toxicitás - ismétlődő expozíció:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok, <2% aromás vegyületek: Nem valószínű, hogy
szervi károsodást okoznának. Etil-acetát: Humán: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy repedését
okozhatja. Szénhidrogének, C6, izoalkánok, <5% n-hexán: Nem valószínű, hogy szervi károsodást okozna.
Aspirációs veszély:
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok, <2% aromás anyagok: Lenyelve és belélegezve
halálos lehet. Szénhidrogének, C6, izoalkánok, <5% n-hexán: Lenyelve és belélegezve halálos lehet. Etilacetát: A hosszú kontaktus tüdőbetegségeket okozhat.
11.1.2. Keverék
A keverékre nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
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Mérgező a vízi élővilágra, hosszú élettartamú. A terméket ne engedje lefolyókba vagy vízi utakba.
12.1. Toxicitás
12.1.1. Anyagok
HIDROKARBÓK, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXÁN Halak toxicitása: LC50> 1 mg / l Faj: Oryzias latipes Az
expozíció időtartama: 48 h
Rákfélék toxicitása: EC50 = 3,87 mg / l Faj: Daphnia magna Expozíció időtartama: 48 óra
Alga toxicitás: ECr50 = 55 mg / l Faj: Pseudokirchnerella subcapitata Az expozíció időtartama: 72 óra
ETHYL ACETATE (CAS: 141-78-6) Haltoxicitás: LC50 = 230 mg / l Faj: Pimephales promelas Az expozíció
időtartama: 96 óra OECD 203. iránymutatás (Hal, akut toxicitási vizsgálat)
Rákfélék toxicitása: EC50 = 3090 mg / l Faj: Daphnia magna Az expozíció időtartama: 24 óra
NOEC = 2,4 mg / l Faj: Daphnia magna Expozíció időtartama: 21 nap OECD Guideline 202 (Daphnia sp.
Acute Immobilisation Test)
Alga toxicitás: NOEC> 100 mg / l Faj: Desmodesmus subspicatus Az expozíció időtartama: 72 óra Az OECD
201. iránymutatása (Alga, növekedésgátló teszt)
HIDROKARBÓK, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATIKA Haltoxicitás: LC50> 1000
mg / l Faj: Oncorhynchus mykiss Az expozíció időtartama: 96 h
Rákfélék toxicitása: EC50 = 1000 mg / l Faj: Daphnia magna Expozíció időtartama: 48 óra
Alga toxicitás: ECr50> 1000 mg / l Faj: Pseudokirchnerella subcapitata Az expozíció időtartama: 72 óra

12.1.2. Keverékek
A keverék számára nem áll rendelkezésre vízi toxicitási adatok.
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Bután / izobután / propán: Várhatóan biológiailag könnyen lebontható. Szénhidrogének, C9-C11, nalkánok, izoalkánok, gyűrűs, <2% aromás vegyületek: várhatóan biológiailag könnyen lebontható. A
hidrolízis és a fotolízis miatt bekövetkező transzformáció nem várható jelentősnek. Várhatóan gyorsan
lebomlik a levegőben. Szénhidrogének, C6, izoalkánok, <5% n-hexán: Várhatóan biológiailag könnyen
lebontható. A hidrolízis és a fotolízis miatt bekövetkező transzformáció nem várható jelentősnek.
Várhatóan gyorsan lebomlik a levegőben.
12.2.1. Anyagok
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ETHYL ACETATE (CAS: 141-78-6) Biológiai lebonthatóság: Gyorsan lebontható.
HIDROKARBÓK, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATIKA Biológiai lebonthatóság:
Gyorsan lebontható.
HIDROKARBÓK, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE Biológiai lebonthatóság: Gyorsan lebontható.

12.3. Bioakkumulációs képesség
Bután / izobután / propán: Nem várható veszélyes a vízi környezetre. Szénhidrogének, C9-C11, nalkánok, izoalkánok, ciklusok, <2% aromás vegyületek: Nincs meghatározva. Szénhidrogének, C6,
izoalkánok, <5% n-hexán: Nincs meghatározva.
12.4. A talajban való mobilitás
Bután / izobután / propán: Ha a környezetbe kerül, a termék gyorsan eloszlik a légkörben, ahol
fotokémiai lebomlás következik be.
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok, <2% aromás vegyületek: Nagyon illékony, gyorsan

terjed a levegőben. Nem várható, hogy kivonja az üledéket és a frakciót rögzített anyagok a
szennyvízben. Szénhidrogének, C6, izoalkánok, <5% n-hexán: Nagyon illékony, gyorsan terjed a
levegőben. Nem várható, hogy kivonja az üledéket és a frakciót rögzített anyagok a szennyvízben.
2.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok,
<2% aromás vegyületek: PBT / vPvB: Nem Szénhidrogének, C6, izoalkánok, <5% n-hexán: PBT / vPvB:
12.6. Egyéb káros hatások Nincs adat.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
A keverék és / vagy tartály megfelelő hulladékkezelését a 2008/98 / EK irányelvvel összhangban kell
meghatározni.
13.1. Hulladékkezelési módszerek Nem szabad csatornába vagy vízi úton önteni.
Hulladék: A hulladékkezelés az emberi egészség veszélyeztetése nélkül történjen, anélkül, hogy ártana
a környezetnek és különösen a víz, a levegő, a talaj, a növények vagy az állatok veszélyeztetése nélkül. A
hulladékok újrahasznosítása vagy ártalmatlanítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően, lehetőleg
egy tanúsított kollektoron vagy cégen keresztül. Ne szennyezze a talajt vagy a vizet hulladékkal, ne dobja
hulladékot a környezetbe.
Talajtakaró csomagolás: Az üres tartályt teljesen üríteni kell. Tartsa a címkét(ket) a konténeren. Adjon
meg egy minõsített ártalmatlanítási vállalkozót.
14. SZAKASZ: Szállítmányozással kapcsolatos információk
A termék szállítása megfelel a közúti szállításra vonatkozó rendeleteknek – ADR, vasúti – RID, tengeri – IMDG, légi
– ICAO/IATA (ADR 2015-IMDG-2014-ICAO/IATA 2016)
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14.1. UN szám
1950
14.2 UN megfelelő szállítási név
UN1950=AEROSOLS, gyúlékony
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
- Osztályozás:

2.1
ADR/RID címke: Limitált Mennyiség: 2.1 nem alkalmazható
14.4 Csomagolási csoport
14.5 Környezeti veszélyek
A fenti szimbólum nem alkalmazható a „Korlátozott mennyiségre”.
14.6. Speciális óvintézkedések a felhasználók számára
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A mennyiségi korlátozások tekintetében lsd. a OACI/IATA 2.7 és az ADR, IMDG 3.4 pontjait.
A kivételes mennyiségek tekintetében lsd. a OACI/IATA 2.6 és az ADR, IMDG 3.5 pontjait.
14.7. Tömeges szállítás az Annex II Marpol és az IBC Coda-nak megfelelően.
Nincs elérhető adat
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó normák és szabályozások az anyaggal/keverékkel
kapcsolatban
- Az osztályozásra és címkézésre vonatkozó információkat a 2. pont tartalmazza:
A következő szabályozások vannak alkalmazva:
- 75/324/CEE irányelv, módosítva a 2013/10/UE irányelvvel
- 1272/2008 számú EU Szabályozás, módosítva a 487/2013. számú irányelv által
- 1272/2008 számú EU Szabályozás, módosítva a 758/2013. számú irányelv által
- 1272/2008 számú EU Szabályozás, módosítva a 944/2013. számú irányelv által
- 1272/2008 számú EU Szabályozás, módosítva a 605/2013. számú irányelv által
- 1272/2008 számú EU Szabályozás, módosítva a 1297/2013. számú irányelv által
- Tartály információk:
Nincs elérhető adat.
-

Különleges rendelkezések:

Nincs elérhető adat.
15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést végeztek a következő termékekre vagy az ezekre a termékekre:
Szénhidrogének, C6, izoalkánok, <5% n-hexán Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok,
<2%
16. Egyéb információk
A biztonságtechnikai leírásban szereplő információk azon tudásanyagot tartalmazzák, melyek ismeretünkben
vannak a biztonsági követelményekről (nemzeti és közösségi szabályozások alapján).
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A keveréket nem szabad az 1. szakaszban meghatározott felhasználási célokra felhasználni anélkül, hogy
a felhasználó először írásbeli kezelési utasításokat szerezne. Minden esetben a felhasználó felelőssége,
hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a törvényi előírásoknak és a helyi előírásoknak való
megfelelés érdekében.
A biztonsági adatlap által tartalmazott információkat a keverékre vonatkozó biztonsági követelmények
leírásának kell tekinteni, nem pedig a tulajdonságaik garanciájaként.
A veszélyekre utaló figyelmeztetésekről szóló H mondatokat a leírás 3. pontja tartalmazza:
H220

Rendkívül tűzveszélyes gáz

H225

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H226

Tûzveszélyes folyadék és gõz.

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

EUH066

Az ismételt exponálás bőr szárazságot vagy bőrberepedést okozhat

Rövidítések:

DNEL: az az expozíciós szint adott anyag esetén, melyen felül emberi csoport expozíciója nem
engedélyezett.
PNEC: nem megjósolható hatáskoncentráció
ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
WGK: German Water Hazard Class (
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GHS02: láng
GHS07: felkiáltójel
GHS09: környezeti
PBT: tartós, bioakkumulálódó és toxikus
vPvB: nagyon tartós, nagyon bioakkumulálódó
SVHC: nagyon magas koncentrációjú anyagok

