
BIZTONSÁGI ADATLAP
(az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

Kiállítás dátuma: 2012.06.21.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosító
 A keverék/anyag neve: 411-R24 HARDNESS REAGENT 24
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt
felhasználásai
 Felhasználási terület: Reagens vízkeménység méréshez.
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
 Forgalmazó: ANILIN Zrt.

1097 Budapest, Gubacsi út 10/a
tel: +36-1-215-3058
fax: +36-1-215-2387
Biztonsági adatlap kiállításáért felelös személy: Jantai
Tamásné
tel: +36-30-643-9151
e-mail: jantaij@anilin.hu

 Gyártó: Nalco Europe B.V.
Postbus 627
2300 AP Leiden, Hollandia
tel: +32-(0)3-575-0330

1.4 Sürgősségi telefonszám
 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

címe: 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2.
tel: +36/80/20 11 99 (zöld szám), +36/1/476 64 64
(munkaidöben)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
 Jelen termék az (EK) 1272/2008 számú szabályozása értelmében még nincs osztályozva
Egyéb információk
 EU-jel:

 C maró

 R-mondatok:

 R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
 R34 Égési sérülést okoz.
 S-mondatok:

 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad
belélegezni.

 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és
orvoshoz kell fordulni.

 28 Ha az anyag a bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell
mosni.

 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-
/arcvédőt kell viselni.
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 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha
lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1 Anyagok
 Tartalom: Monoetanolamin tartalmú keverék.
 Összetevők:

 monoetanolamin
  Mennyiség: 30-60%
  CAS-szám: 141-43-5
  EINECS-szám: 205-483-3
  EU-jel/R-mondat: C/20/21/22-34
  Index szám: 603-030-00-8
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben
található.
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 Belélegezve: A sérültet vigye friss levegőre, kezelje a tüneteket.

Azonnal hívjon orvost.
 Bőrre kerülve: A szennyezett ruházatot távolítsuk el, az érintett felületet

bö vízzel és szappannal mossuk le, súlyos égési sérülést
okozhat. Azonnal forduljunk orvoshoz.

 Lenyelve: Az anyag véletlenszerü lenyelése esetén azonnal hívjunk
orvost. Mutassuk meg a címkét és/vagy a biztonsági
adatlapot. Ne hánytasson orvosi utasítás nélkül. Ha a
sérült eszméleténél van, mossa ki a száját, és itasson
vele vizet. Ha reflexszerű hányás lép fel, öblítse ki száját
és igyon vizet.

 Szembe jutva: A szemet bö vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett)
legalább 15 percig kell öblíteni és azonnal orvost hívni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Nincs információ.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Az orvosnak a beteg egyéni reakciói alapján kell megítélnie a tünetek kezelési módját és a

klinikai állapotot.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: A környezeti tűztől függő.
 Biztonsági okokból alkalmatlan

oltóanyag:
Széndioxid

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén szénoxidok, nitrogénoxidok képződhetnek.
 Lobbanáspont: > 93,3 C fok
 Egyéb információk: A termék várhatóan mindaddig nem ég, míg az összes víz

el nem párolog. A maradék gyúlékony lehet.
Vízpermetet használhat a veszélyeztetett tartályok
hűtésére.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 Tűz esetén viseljen ellennyomású teljes arcvédő önálló légzőkészüléket és védőöltözetet.
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
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6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 A feltakarítási művelet befejezéséig korlátozza a területre való belépést. Használja a 8.

fejezetben javasolt személyvédelmi berendezéseket. A SZIVÁRGÁST MEG KELL SZÜNTETNI, HA
KOCKÁZATMENTES. Biztosítsa a megfelelő szellőztetést. A feltakarítást csak képzett
személyzet vezesse. Ne érintse a kiloccsant anyagot. Tartsa kéznél az elhárító felszereléseket
(tüzek, kiömlések, szivárgások stb. esetére). Értesítse a megfelelő kormány-, munka- és
egészség-védelmi, valamint környezetvédelmi hatóságokat.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 Ne engedje a termék maradékait talajba, élővízbe és közcsatornába.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 Itassa fel a kiloccsant terméket nedvszívó anyaggal. A maradékot helyezze alkalmas, fedett,

megfelelően címkézett tartályba. Mossa le az érintett területet.
Lépjen kapcsolatba egy engedélyezett hulladékszállítóval, aki elszállítja a szennyezett
visszanyert anyagot. Az anyagot a 13. fejezetben jelölt szabályok (Ártalmatlanítási
Szempontok) szerint kell ártalmatlanítani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 Használja a 8. fejezetben javasolt személyvédelmi berendezéseket. Az anyagot a 13.

fejezetben jelölt szabályok (Ártalmatlanítási Szempontok) szerint kell ártalmatlanítani.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Kezelés: Ne jusson a szembe, bőrre vagy a ruházatra. Ne használja

belsőleg, ne nyelje le. Használja megfelelő szellőzés
mellett. Ne lélegezze be a párákat, a gázokat, a port.
Tartsa lezárva a tartályokat. Tartsa kéznél az elhárító
felszereléseket (tüzek, kiömlések, szivárgások stb.
esetére). Címkézzen fel minden tartályt. Ne keverje
savakkal. Használja a 8. fejezetben javasolt
személyvédelmi berendezéseket.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: Szorosan lezárva, megfelelően felcímkézett tartályban,

oxidálószerektől, savaktól elkülönítve tárolja. Az amin és
szulfit termékeket nem szabad egymás közelében tárolni,
mert a keletkező pára látható lebegő részecskéket
alkothat.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: Reagens vízkeménység méréshez.
 Egyéb információk: Csomagolóanyag/Tárolásra használható anyag: A

műanyagokkal való kompatibilitás változhat. Ezért
ajánljuk használat előtt kipróbálni a kompatibilitást.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: MONOETANOLAMIN: ÁK = 2,5 mg/m3, CK = 7,6 mg/m3, b,

EU2
b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes
anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből
származó expozíciót csak a levegőben megengedett
koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik
figyelembe
EU2: 2006/15/EK irányelvben közölt érték;

8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: GÉPÉSZETI INTÉZKEDÉSEK :

Általános szellőzés ajánlott. Használjon helyi elszívó
szellőzést. Használjon zárt adagoló rendszert.
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SZEMÉLYI VÉDELEM
ÁLTALÁNOS TANÁCS :
A személyes védőfelszerelés kiválasztását és használatát
a termék, a munkahely és a termék kezelésének módja
határozza meg. Általában azt javasoljuk, hogy minimális
óvintézkedésként használjon oldalvédős védőszemüveget
és olyan munkaruhát, amely védi a kart, a lábat és a
testet. Ezen felül minden olyan személy is viseljen
legalább oldalvédős védőszemüveget, aki a termék
kezelésének helyszínére látogat. Az alkalmazandó
európai szabvány az EN 166-ban található.

 Szem-/arcvédelem: Viseljen vegyi anyagok fröccsönése elleni védőálarcot.
Az alkalmazandó európai szabvány az EN 166-ban
található.

 Testvédelem: Erős expozíciónál teljes vízhatlan esőköpeny használatát
javasoljuk.
Védöruha, kötény, vegyszerálló cipő, vagy csizma
Az alkalmazandó európai szabvány az EN ISO 20345-ben
található.

 Kézvédelem: Védökesztyü használata ajánlott.
A megfelelő védőkesztyű kiválasztása nemcsak az
anyagtól, de egyéb minőségi jellemzőktől is függ és a
gyártótól függően különböző lehet. A pontos
áteresztőképességet a gyártótól kérdezze meg és tartsa
be.
Ha a kesztyűn öregedés jelei mutatkoznak, azt azonnal ki
kell cserélni.
Javasolt anyag: Nitril kesztyű
Az alkalmazandó európai szabvány az EN 374-ben
található.

 Légutak védelme: Ha a levegőben levő koncentráció meghaladja az ebben a
szakaszban megadott határértékeket, profilos
szűrőmaszk, vagy kényszerlevegős légzőkészülék
használata ajánlott.
A megfelelő szűrőtípus a kezelt vegyszerek
mennyiségétől és típusától függ.
Javasolt szűrőtípus: A-B-E-K-P.
Az alkalmazandó európai szabvány az EN 137, EN 140,
EN 143 és az EN 14387-ben található.
Vészhelyzetben, vagy ismeretlen koncentráció esetén
viseljen kényszernyomásos zártrendszerű
légzőkészüléket (SCBA)
Ha légzésvédelemre van szükség, gondoskodjon teljes
légzésvédelmi programról, mely tartalmazza a
kiválasztást, az illesztési próbát, az oktatást, a
karbantartást és a vizsgálatot.

 Egyéb információk: Higiéniai intézkedések: Élelmiszerektől, italoktól távol kell
tartani. Munka közben enni, inni és dohányozni nem
szabad. A szünetek előtt és a munka végeztével kezet
kell mosni és kézvédő krémet kell használni.
Vegye le a beszennyeződött ruházatot és mossa le
alaposan az érintett felületet. A szennyezett ruhát
tisztítsa ki ismételt használat előtt. Tartson készenlétben
szemmosó készüléket. Legyen biztonsági zuhany
készenlétben.
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
 Halmazállapot: folyadék
 Szín: világossárga
 Szag: szagtalan
 Oldhatóság vízben: teljes
 pH-érték: 10-11 (100%)
 Lobbanáspont: > 93.3 C fok
9.2 Egyéb információk
 Nincs információ.
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: Nincs információ.
10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes polimerizáció nem következik be.
10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Szélsőséges hőmérsékletektől.
10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Az erős oxidálószerekkel történő érintkezés (pl. klór,

peroxidok, kromátok, salétromsav, perklorát, telített
oxigén, permanganát) hőt termelhet, valamint tüzet,
robbanást, illetve mérgező gőzök felszabadulását
okozhatja.
Erős savakkal (kénsav, foszforsav, salétromsav, sósav,
krómsav, szulfonsav) érintkezve hőt termelhet, valamint
kifröccsenést, felforrást és mérgező gőzök
felszabadulását okozhatja.
Ne érintkezzen kéndioxiddal, vagy savas biszulfittal, mert
ezekkel érintkezve a levegőben látható aminsó
részecskéket képezhet.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén szénoxidok, nitrogénoxidok képződhetnek
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 LD50 nyúlon, dermal: 1000 mg/kg (monoetanolamin)
 LD50 patkányon, oral: 1510 mg/kg (monoetanolamin)
 Egyéb információk: Ezzel a termékkel nem végeztek mérgezőhatás

tanulmányokat.
Szemre, bőrre maró hatású.
Belélegezve: Irritálja a szemet, az orrot, a torkot, a tüdőt.
Ártalmas.
Párájának erős, kellemetlen szaga lehet, ami fejfájást,
émelygést, hányást okozhat.
Bőrre kerülve: maró hatású, a bőrön keresztül
felszívódhat.
Szembe kerülve: maró hatású, szemégést és permanens
szövetkárosodást okozhat.
Lenyelve: Maró hatású a gyomor- és bél-traktusra.
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Émelygést, hányást, gyomorfájdalmat okozhat. Súlyos
esetben vérhányás lép fel. Lenyelve ártalmas.
Egészségi veszélyek-krónikus:
A fentieken kívül egyéb káros hatás nem várható.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1 Toxicitás
 Biológiai lebonthatóság: lebontható
 Egyéb információk: Ezzel a termékkel nem végeztek mérgezőhatás

tanulmányokat.
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 Nincs információ.
12.3 Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: Ez a készítmény biológiailag várhatóan nem halmozódik

fel.
12.4 A talajban való mobilitás
 Nincs információ.
12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
 Nincs információ.
12.6 Egyéb káros hatások
 Nincs információ.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
 A terméket és maradékait a talajba, élővízbe és közcsatornába juttatni tilos. A termék

maradékait, illetve a termék maradékaival szennyezett csomagolóeszközöket, göngyöleget a
felhasználás helyén hatályos jogszabályoknak megfelelően kell kezelni, ártalmatlanítani.

 EWC hulladékkód: 16 03 05* - veszélyes anyagokat tartalmazó szerves
hulladékok.
Ha ezt a terméket bármilyen további folyamatban
felhasználják, a végfelhasználónak újra meg kell
határoznia, és hozzá kell rendelnie a legmegfelelőbb
Európai hulladékkatalógus kódot.
A hulladékot egy engedélyezett hulladékégetőbe vagy
hulladékkezelő/gyűjtő telepre kell szállítani a hatályos
rendeleteknek megfelelően. Ne öntse a hulladékokat a
helyi csatornába vagy a normál szemétgyűjtőbe. Ez a
termék hamumentesen ég, és egy megfelelő
berendezésben közvetlenül elégethető.
A vegyi hulladékok potenciális környezetszennyező
anyagok, ezért nem rakhatók le a talajra, nem
engedhetők ki közcsatornákba, vízfolyásokba,
természetes élővizekbe vagy folyókba.
Az üres hordókat be kell szállítani újrahasznosításra,
helyreállításra vagy egy megfelelő, képzett vagy
engedéllyel rendelkező vállalkozó által történő hulladékba
helyezésre.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)
 14.1. UN-szám 2491
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
ETANOLAMIN OLDAT

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

8 Besorolási kód: C7
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 14.4. Csomagolási csoport III
Légi szállítás (IATA)
 14.1. UN-szám 2491
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
ETANOLAMIN OLDAT

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

8

 14.4. Csomagolási csoport III
Tengeri szállítás (IMDG/IMO)
 14.1. UN-szám 2491
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
ETANOLAMIN OLDAT

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

8

 14.4. Csomagolási csoport III
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok
 Nincs információ.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, H-mondatok:
 Készült: A gyártó 2007.12.20.-án kelt. biztonsági adatlapja

alapján. Jelen biztonsági adatlapnak a célja a termék
leírása biztonságtechnikai szempontból. A terméket a
termékleirással összhangban kell alkalmazni. A terméket
kezelö személyzetet tájékoztatni kell az ajánlott
biztonsági óvintézkedésekröl, s ezeknek a személyeknek
hozzá kell férniük ehhez az információhoz. Minden más, a
fentiekben megadott felhasználástól eltérö felhasználás
esetén a felhasználónak kell felállitania a megfelelö
kezelési gyakorlatot és képzési programokat, melyek
biztositják a biztonságos munkát.ANILI
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