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

Kiállítás dátuma: 2012.01.17.

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

1.1 Termékazonosítók

A keverék/anyag neve: BODY CRAYON

Termékkód/egyedi azonosítók: Keverék

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelö azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása

Felhasználási terület: Testfesték

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
e-mail: anilin@anilin.hu
Biztonsági adatlap kiállításáért felelõs személy: Jantai Tamásné
tel: +36/30/643-9151
e-mail: jantaij@anilin.hu

Gyártó: Korea

1.4 Sürgösségi telefonszám

Sürgösségi 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. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

EU-jel: Veszélyességi besorolása nem indokolt.

A Veszélyes anyagokra vonatkozó 67/548/EGK és a Veszélyes készítményekre vonatkozó 1999/45/EK irányelv
szerint az anyag/keverék veszélyességi besorolása nem indokolt.

3. Összetétel vagy az összetevökre vonatkozó adatok

Tartalom: Keverék
A keverék - a színtõl függõen -az alábbi veszélytelen pigmenteket
tartalmazza 2-4%-ban:
Piros: C.I. 12120 (CAS-szám: 2425-85-6)
Sárga: C.I. 21108  (CAS-szám: 5567-15-7)
Zöld: C.I. 74260 (CAS-szám: 1328-53-6)
Kék: C.I. 74160  (CAS-szám: 147-14-8)
Bíbor:  C.I. 51319 (CAS-szám: 6358-30-1)
fehér: C.I. 77891 (CAS-szám: 13463-67-7)

Összetevök:
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polivinil pirrolidon
Mennyiség: 15-20%
CAS-szám: 9003-39-8
EU-jel/R-mondat: --/--

nátrium sztearát
Mennyiség: 20-28%
CAS-szám: 822-16-2
EINECS-szám: 212-490-5
EU-jel/R-mondat: --/--

További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. Elsösegélynyújtás

4.1 Az elsösegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegezve: A sérültet friss levegöre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell
fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani.

Börre kerülve: Az elszennyezödött ruházatot el kell távolítani, a szennyezett
testrészeket bö vízzel és szappannal le kell mosni.

Lenyelve: Az anyag véletlenszerü lenyelése után a szájat öblítsük ki,
bármilyen panasz esetén forduljunk orvoshoz.

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

Nincs információ.

5. Tüzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelö oltóanyag: vízpermet, CO2

5.2 Az anyagból vagy keverékböl származó különleges veszélyek

Veszélyes bomlástermékek: Tûz estén szénmonoxid, széndioxid, ammónia, valamint
irritáló/mérgezõ füst képzõdhet.

Egyéb információk: Az anyag maga nem gyúlékony.

5.3 Tüzoltóknak szóló javaslat

 Tûz esetén viseljen független légellátású légzõkészüléket és
védõöltözetet.

6. Intézkedések véletlenszerü expozíciónál
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6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védöeszközök és vészhelyzeti eljárások

 Nincs teendö.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

 Ne engedje közvetlenül a csatornába, felszíni vizekbe.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

 A kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal (pl. homok) fel kell itatni,
zárt tartályba helyezni és biztonságos lerakó helyre szállítani. A
szennyezett területet mossa le vízzel.

7. Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelés: Nincsenek speciális elõírások.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás: Zárt edényben, hûvös, száraz helyen tárolja.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs információ.

8. Az expozíció-ellenörzése/egyéni védelem

8.1 Ellenörzési paraméterek

Nincs információ.

8.2 Az expozíció ellenörzése

Szem-/arcvédelem: Normál körülmények között nem szükséges.

Testvédelem: Normál körülmények között nem szükséges.

Kézvédelem: Normál körülmények között nem szükséges.

Légutak védelme: Normál körülmények között nem szükséges.

Egyéb információk: Higiéniai követelmények: Munka után, étkezés, dohányzás elõtt
mosson kezet. A szennyezett ruhát mossa ki.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvetö fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot: folyadék, gélszerû

Szín: színes

Szag: enyhén ammóniaszagú
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Oldhatóság vízben: teljes

pH-érték: 9-11

Forráspont/forrási
hömérséklettartomány:

> 100 C fok

Fagyáspont: 0 C fok

Göznyomás: 0,04 Hgmm  (21 C fok)

Relatív sürüség: nincs adat

Viszkozitás: nincs adat

Lobbanáspont: > 100 C fok (zárttéri)

Robbanási határérték: nincs adat

Öngyulladási hömérséklet: nincs adat

Párolgási sebesség: nincs adat

9.2 Egyéb információk

Nincs információ.

10. Stabilitás és reakcióképesség

10.1 Reakciókészség

Reakciókészség: Nincs információ.

10.2 Kémiai stabilitás

Kémiai stabilitás: Stabil

10.3 A veszélyes reakciók lehetösége

A veszélyes reakciók lehetösége: Veszélyes polimerizáció nem lép fel.

10.4 Kerülendö körülmények:

Kerülendö körülmények: Rendeltetésszerü használat esetén nincs.

10.5 Nem összeférhetö anyagok

Nem összeférhetö anyagok: Alkoholok, lúgok (nátriumhidroxid, káliumhidroxid,..), savak
(kénsav, foszforsav,..)

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerü használat esetén nincs.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Nyálkahártyát irritálhatja.
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12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Nincs információ.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs információ.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs információ.

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. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

A helyi hatósági elõírásoknak megfelelõen.

14. Szállításra vonatkozó információk

Közúti szállítás szempontjából nem veszélyes áru!

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Szabályozással kapcsolatos információk

Besorolás és címkézés:

Szabályozó irányelvek: A Veszélyes anyagokra vonatkozó 67/548/EGK és a Veszélyes
készítményekre vonatkozó 1999/45/EK irányelv.

Érvényes magyar törvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról.
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól.
33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a 44/2000. (XII.27.) EüM
rendelet módosításáról.
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Veszélyes hulladék: 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet.
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéröl.
10/2002. (III.26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéröl szóló
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet módosításáról.
192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiröl szóló 98/2001.
(VI.15.) Korm. rendelet módosításáról.

Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény.
3/2002. (II.8.) SZCSM-EÜM rendelet.

Tüzvédelem: 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet.

16. Egyéb információk

A 2. és 3. pontban található veszélyességi kategóriák, R-mondatok, H-mondatok, P-mondatok:

Készült: A gyártó 2004.02.hóban 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.


