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

Kiállítás dátuma: 2010.10.28. Felülvizsgálva: 2013.11.28.

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

1.1 Termékazonosítók

A keverék/anyag neve: FRUKTÓZ

Termékkód/egyedi azonosítók: Cas-szám: 57-48-7

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

Felhasználási terület: Élelmiszeripari édesítõszer

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 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

Osztályozás az 1272/2008/EK szabályozása értelmében

Osztályozás a 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek alapján

EU-jel: Veszélyességi besorolása nem indokolt.

Egyéb információk: Belélegezve: Az esetleges porképzõdést 10 mg/m3 alatt célszerû
tartani. ((ACGIH TLV)
Bõrrel érintkezve: A hosszantartó és ismételt érintkezés enyhe
irritációt okozhat.
Szembe kerülve: A részecskék karcolják a szem felszínét és
mechanikai irritációt okoznak.
Lenyelés: Az emésztõ szervekben enyhe irritációt okozhat.

3. Összetétel vagy az összetevökre vonatkozó adatok

Tartalom: Fruktóz

Összetevök:
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fruktóz
CAS-szám: 57-48-7
EINECS-szám: 200-333-3
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: A szennyezett börfelületet 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 öblíteni, szükség esetén orvoshoz fordulni.

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, oltópor, oltóhab, CO2

5.2 Az anyagból vagy keverékböl származó különleges veszélyek

Veszélyes bomlástermékek: Tûz esetén szénmonoxid, széndioxid képzõdhetnek.

5.3 Tüzoltóknak szóló javaslat

 Nincs szükség speciális intézkedésre.

6. Intézkedések véletlenszerü expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védöeszközök és vészhelyzeti eljárások

 Ne lélegezze be a port. Kerülje a porképzõdést.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

 Biológiailag lebontható. Növeli a COD és a BOD értéket.
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6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

 A kiszóródott anyagot seperjük össze és külön tároljuk.

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. Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Nedvességre érzékeny

Kerüljük a por képzödését. Gyújtóforrástól távol kell tartani. A termék pora a levegövel robbanásveszélyes
keveréket képezhet.

Kezelés: Kerülje a porképzõdést.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás: Szososan lezárva, száraz, hûvös, jól szellõztethetõ helyen tárolja.
Az elektrosztatikus feltöltõdéstõl, hõtõl, nyílt lángtól, nedvességtõl
védje.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Speciális felhasználás: Élelmiszeripari édesítõszer

8. Az expozíció-ellenörzése/egyéni védelem

8.1 Ellenörzési paraméterek

Expozíciós határértékek: Porokra: 10 mg/m3 (ACGIH TLV)

8.2 Az expozíció ellenörzése

Szem-/arcvédelem: Védöszemüveg használata ajánlott.

Testvédelem: Védöruha használata ajánlott.

Kézvédelem: Védökesztyü használata ajánlott.
A megfelelõ védõkesztyû kiválasztása nemcsak az anyagtól, de
egyéb minõségi jellemzõktõl is függ és a gyártótól függõen
különbözõ lehet. A pontos áteresztõképességet a gyártótól
kérdezze meg és tartsa be.

Légutak védelme: Szüröbetétes porálarc használata ajánlott.

Egyéb információk: Tartsa be a vegyianyagok kezelésénél szokásos óvatossági
rendszabályokat.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
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9.1 Az alapvetö fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot: szilárd

Szín: fehér, törtfehér

Szag: szagtalantól enyhén savas

Oldhatóság vízben: forró vízben oldható

pH-érték: a termék leírásban

Dermedés-/Olvadáspont: kb. 103 - 105 C fok

Lobbanáspont: nem alkalmazható

Bomlási hömérséklet: 104 C fok

Töltési sürüség: a termék leírásban

9.2 Egyéb információk

Nincs információ.

10. Stabilitás és reakcióképesség

10.1 Reakciókészség

Reakciókészség: Nincs információ.

10.2 Kémiai stabilitás

Kémiai stabilitás: A termék stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetösége

A veszélyes reakciók lehetösége: Porrobbanásveszély lehetséges.

10.4 Kerülendö körülmények:

Kerülendö körülmények: Kerülje a porképzõdést.

10.5 Nem összeférhetö anyagok

Nem összeférhetö anyagok: Erõs savak, lúgok, oxidáló- és redukálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek: Tûz esetén szénmonoxid, széndioxid képzõdhetnek.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Termék:

Rákkeltö hatás Nem rákkeltõ.

Nincs információ.
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12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Kémiai oxigénigény: 1100 g O2/g

Biokémiai oxigénigény: 700 g O2/g

Egyéb információk: Nem veszélyes a vízre.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság: Biológiailag könnyen lebontható.

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:
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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.

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  3. pontban található veszélyességi kategóriák, R-mondatok, H-mondatok:

Felülvizsgált fejezetek: 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.

Készült: A gyártó 2006.08.28.-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.


