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

Kiállítás dátuma: 2011.04.30. Felülvizsgálva: 2015.11.01.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosítók
 A keverék/anyag neve: CINKSZULFÁT-MONOHIDRÁT
 Egyéb nevek, szinonímák: cinkszulfát (hidrát) (mono-, hexa- and hepta hidrat)
 Termékkód/egyedi azonosítók: CAS-szám: 7446-19-7
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt
felhasználása
 Felhasználási terület: Mezőgazdaság, takarmányipari adalékanyag, vegyipar
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: .
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: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás az 1272/2008/EK szabályozása értelmében
 Veszélyességi osztály/kategória:

 Acute Tox. 4 Akut toxicitás 4
H302 - Lenyelve ártalmas.

 Aquatic Acute 1 A vízi környezetre veszélyes Vízi, akut 1
H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

 
Aquatic Chronic 1 A vízi környezetre veszélyes Vízi, krónikus 1

H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó
károsodást okoz.

 Eye Dam. 1 Szemkárosodás 1
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2 Címkézési elemek
 GHS piktogramok:

 GHS05 Maró, korrózív anyag

 GHS07 Figyelmeztetés

 GHS09 Környezetkárosító anyag
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 Veszély/figyelem: Veszély
 Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):

 H302 Lenyelve ártalmas.
 H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

 H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó
károsodást okoz.

 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

 P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

 P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata
kötelező.

 P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS
hánytatni.

 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos

öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.

 P309 + P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

 P402 Száraz helyen tárolandó.
2.3 Egyéb veszélyek
 Egyéb: Porzás.
3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
 Tartalom: Cinkszulfát-monohidrát
 Összetevők:

 cinkszulfát-monohidrát
  Mennyiség: 95-100%
  CAS-szám: 7446-19-7
  EINECS-szám: 231-793-3
  Index szám: 030-006-00-9
  H-mondat: H302, H318, H400, H410

  Veszélyességi kategória: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1

További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben
található.
4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 Belélegezve: A sérültet friss levegöre kell vinni, kényelmes helyzetbe le

kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani.
Azonnal orvost kell hívni.

 Bőrre kerülve: A szennyezett ruházatot távolítsuk el, a szennyezett
börfelületet bö vízzel és szappannal le kell mosni.
Börpanaszok jelentkezése esetén a sérültet szakorvosi
ellátásban kell részesíteni.

 Lenyelve: Ha a sérült eszméleténél van, mossa ki a száját, itasson
vele vizet, és azonnal forduljon orvoshoz.

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

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Izgató hatások, fájdalom, hasmenés, hányás, kardiovaszkuláris rendellenességek, kollapszus.
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4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Az anyag lenyelése esetén azonnali orvosi ellátás szükséges.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: A környezeti tűztől függő.
 Biztonsági okokból alkalmatlan

oltóanyag:
Nincs megkötés.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén toxikus füst, kénoxidok képződhetnek.
 Egyéb információk: Nem éghető anyag.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 Tűz esetén viseljen ellennyomású teljes arcvédő önálló légzőkészüléket és védőöltözetet.

A gázt/gőzt/ködöt vízsugárral kell lecsapatni.
A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 Használjunk a személyi védőfelszereléseket.

Kerüljük az anyag porának belégzését.
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni, és be kell tartani a vészhelyzetekre vonatkozó
előírásokat.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 Ne engedjük csatornába/felszíni- vagy talajvízbe.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 A kiömlött anyagot mechanikai módon szedjük össze, kerülve a porképződést. Tegyük jól

zárható, feliratozott edényzetbe, majd a 13. SZAKASZBAN leírtak szerint kell ártalmatlanítani.
A szennyeződés helyét fel kell mosni, és a helyiséget ki kell szellőztetni.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 A biztonságos kezeléshez lásd a 7. fejezetben közölt információkat. A személyes

védőfelszereléshez lásd a 8. fejezetben közölt információkat. A hulladék kezelésével
kapcsolatban lásd a 13. fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Kezelés: Kezelés során meg kell akadályozni a por képződését,

továbbá kerülni kell az anyag bőrrel való érintkezését és
a szembe jutást. Zárt tartályban, csapadéktól védve kell
szállítani. A munkahelyen tilos az evés, ivás és
élelmiszerek tárolása.
Szünetek előtt, valamint a munka befejezésekor kezet
kell mosni. A címkén feltüntetett utasításokat be kell
tartani.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban száraz, hűvös helyen,

oxidálószerektől elkülönítve tárolható.
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: Mezőgazdaság, takarmányipari adalékanyag, vegyipar
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: A termék nem tartalmaz olyan anyagot, melyre

megállapított határérték lenne.
8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Műszaki, egészségügyi intézkedések:
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Megfelelő szellőzést kell biztosítani a munkahelyeken.
A műszaki intézkedések és a megfelelő munkaműveletek
elsőbbséget élveznek az egyéni védőfelszerelések
használatával szemben. A szennyezett ruhát le kell vetni.
Az anyaggal való munkavégzés után kezet és arcot kell
mosni. Bőrvédő krémet kell használni.
Egyéni óvintézkedések:
A védőfelszerelést a munkahelynek, a veszélyes anyag
koncentrációjának és mennyiségének megfelelően kell
kiválasztani. A felszerelés vegyszerálló képességét
tisztázni kell a gyártóval.

 Szem-/arcvédelem: Viseljen szorosan záró védőszemüveget. Legyen kéznél
szemöblítő.
Az alkalmazandó európai szabvány az EN 166-ban
található.

 Testvédelem: Viseljen szabványos védőruhát. (zárt védőöltözet)
Az alkalmazandó európai szabvány az EN ISO 20345-ben
található.

 Kézvédelem: Viseljen hosszúszárú vegyvédelmi kesztyűt.
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: nitrilkaucsuk, rétegvastagság 0,11 mm.,
áttörési idő > 480 perc.
Az alkalmazandó európai szabvány az EN 374-ben
található.

 Légutak védelme: Porképződéskor védőálarc, P2 szűrő (a DIN 3181 szerint)
veszélyes anyagok szilárd és folyékony részecskéihez.

 Környezeti expozíció ellenőrzése: Nem szabad vizekbe, szennyvízbe vagy talajba engedni.
A szennyezés mentesítéskor keletkezett anyagok
megsemmisítéséről a helyi és nemzeti hatóságok
előírásai szerint kell gondoskodni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
 Halmazállapot: por
 Szín: fehér
 Szag: szagtalan
 Oldhatóság vízben: 350 g/l (20 C fok)
 pH-érték: 4-5,2 (szaturált old. ,25 C)
 Forráspont/forrási

hőmérséklettartomány:
nem használható (szublimál)

 Dermedés-/Olvadáspont: nincs adat
 Relatív sűrűség: 3,2 g/cm3 (20 C fok)
 Lobbanáspont: nem lobban be
 Gyúlékonyság (szilárd, gáz): nem éghető
 Bomlási hőmérséklet: 240 C fok (kristályvíz elvesztés), 600 C fok (vízmentes

anyag)

ANILI
N

4/8



CINKSZULFÁT-MONOHIDRÁT - Verzió: 3.

9.2 Egyéb információk
 Nincs információ.
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: A termék rendeltetésszerű kezelése esetén veszélyes

reakciók nem várhatók.
10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: Hevítésre kristályvizet veszít.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Heves reakcióba léphet erős oxidáló szerekkel.
10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Hevítés, nedvesség.
10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek.
10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Tűz hatására kénoxidok.
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 Akut toxicitás, szájon át: Tünetek lenyelés után: a szájüreg, garat, nyelőcső és az

emésztőrendszer nyálkahártyájának irritációja. Tünetek
belégzéskor (akut): a légző rendszerben ödémákat
okozhat, légúti károsodás.

 Bőrkorrózió/bőrirritáció Enyhe bőrirritáció nedvesség jelenlétében.
 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemkárosodást okoz.
 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Nincs osztályozva.
 Csírasejt-mutagenitás Ames vizsgálat: Eredmény negatív (Irod.).
 Rákkeltő hatás Nincs adat.
 Reprodukciós toxicitás Nincs adat.
 Egyetlen expozíció utáni célszervi

toxicitás (STOT)
Az anyagot nem osztályozták mint speciális célszervi
toxikust, egyetlen expozíció esetén.

 Ismétlődő expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

Az anyagot nem osztályozták mint speciális célszervi
toxikust, egyetlen expozíció esetén.

 Aspirációs veszély Belégzési mérgezés alapján nincs osztályozva.
 LD50 egéren, oral: 27 mg/kg
 LD50 patkányon, oral: 2949 mg/kg (IUCLID)
 Egyéb információk: Szisztémás hatások: fájdalom, hányás, hasmenés.

Nagyobb mennyiség felvétele után: vérnyomás esés,
kardiovaszkuláris rendellenességek, kollapszus.
A helyes ipari, egészségügyi és biztonsági gyakorlat
alapján kell kezelni.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1 Toxicitás
 LC50 érték: 0,43 mg/l (Szivárványos pisztráng, 96 óra, kationra

vonatkoztatva.)
 Egyéb információk: EC50: 0,15 mg/l (Daphnia magna, 48 óra)

IK50 (algatoxicitás): 0,52 mg/l (Sc.quadricauda, 5 nap,
vízmentes anyag) IUCLID

A termék erősen mérgező a vízi szervezetekre.
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12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 Perzisztencia és lebonthatóság: A termék biológiailag nehezen bomlik.
12.3 Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: Nincs információ.
12.4 A talajban való mobilitás
 A talajban való mobilitás: Nincs információ.
12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
 A PBT- és vPvB értékelés

eredményei:
Nem felel meg a kritériumoknak.

12.6 Egyéb káros hatások
 Egyéb káros hatások: Biológiai hatás: baktericid.

Ivóvízre nézve veszélyes.
Nem szabad vizekbe, szennyvízbe vagy talajba engedni.

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.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1 Szárazföldi szállítás ADR/RID
 UN-szám: 3077
 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási

megnevezés:
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD AMYAG, M.N.N.
(CINK-SZULFÁT-MONOHIDRÁT)

 Veszélyességi osztály(ok): 9 Osztályozási kód: M7
 Csomagolási csoport: III
 Bárca: 9
14.2 Légi szállítás ICAO/IATA
 UN-szám: 3077
 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási

megnevezés:
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD AMYAG, M.N.N.
(CINK-SZULFÁT-MONOHIDRÁT)

 Veszélyességi osztály(ok): 9
 Csomagolási csoport: III
 Bárca: 9
14.3 Tengeri szállítás IMDG/IMO
 UN-szám: 3077
 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási

megnevezés:
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD AMYAG, M.N.N.
(CINK-SZULFÁT-MONOHIDRÁT)

 Veszélyességi osztály(ok): 9
 Csomagolási csoport: III
 Bárca: 9
 EMS szám: F-A, S-F
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Szabályozással kapcsolatos információk
Besorolás és címkézés:
 Szabályozó irányelvek: A Veszélyes anyagokra és a Veszélyes keverékekre

vonatkozó 1907/2006/EK (2006.12.18.), valamint az
1272/2008/EK rendelet (2008.12.31.)

Érvényes magyar törvények és rendeletek:
 Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról.
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1907/2006/EK rendelet (2006.12.18.)
1272/2008/EK rendelet (2008.12.16.)

 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.

 Tűzvédelem: 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet.
15.2 Kémiai biztonsági értékelés
 Kémiai biztonsági értékelés: Nem készült
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, R-mondatok, H-mondatok:
 H-mondatok:

 H302 Lenyelve ártalmas.
 H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

 H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó
károsodást okoz.

 Veszélyességi osztály/kategória:

 Acute Tox. 4 Akut toxicitás 4
 Aquatic Acute 1 A vízi környezetre veszélyes Vízi, akut 1
 Aquatic Chronic 1 A vízi környezetre veszélyes Vízi, krónikus 1
 Eye Dam. 1 Szemkárosodás 1
 Felülvizsgált fejezetek: 2. 3.
 Egyéb információk: Adatforrások:

A gyártó biztonsági adatlapja

Rövidítések és betűszavak:
CAS-szám, név: A Chemical Abstracts Service
jegyzékében szereplő szám, név
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról
szóló rendelet
DNEL: Származtatott hatásmentes szint
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció
LD50: Közepes halálos dózis
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

 Készült: A gyártó 2012.11.22.-én 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
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kezelési gyakorlatot és képzési programokat, melyek
biztositják a biztonságos munkát.
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