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

Kiállítás dátuma: 2011.02.03. Felülvizsgálva: 2018.05.04.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosító
 A keverék/anyag neve: HYFLO SUPERCEL
 Termékkód/egyedi azonosítók: CAS-szám: 68855-54-9
 Regisztrációs szám: 01-2119488518-22-0004
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt
felhasználásai
 Felhasználási terület: Vegyipari segédanyag
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
Termékbiztonsági információért kérjük, lépjen
kapcsolatba az illetékesekkel az msds@anilin.hu e-mail
címen.

 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
(munkaidőben)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás az 1272/2008/EK szabályozása értelmében
Egyéb információk
 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint az anyag/keverék veszélyességi besorolása

nem indokolt.
 Egyéb információk: Ez a termék nem felel meg a veszélyes anyagként való

besorolás kritériumainak
az 1272/2008 / EK rendelet szerint. A kezeléstől és a
felhasználástól függően (pl. őrlés, szárítás) belélegezhető
kristályos szilícium-dioxid keletkezhet.
A kristályos szilícium-dioxid por hosszantartó és/vagy
masszív belélegzése
tüdőfibrózist okozhat, amelyet általában szilikózisnak
neveznek.
A szilikózis fő tünetei a köhögés és a légszomj.
Foglalkozási expozíció esetén a belélegezhető kristályos
szilícium-dioxid porát monitorozni és ellenőrizni kell.
A termék várhatóan nem veszélyes a környezetre.

2.2 Címkézési elemek
 Az 1907/2006/EK rendelet szerint ez a termék nem minősül veszélyesnek.

Nem jelölésköteles
 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint az anyag/keverék veszélyességi besorolása

nem indokolt
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2.3 Egyéb veszélyek
 Egyéb: Ez a termék szervetlen anyag, és nem felel meg a PBT

vagy vPvB kritériumainak
a REACH XIII. mellékletének megfelelően. Ezt a terméket
óvatosan kell kezelni, hogy elkerüljék a porképződést.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1 Anyagok
 Tartalom: Szennyező anyagok: Cristobalite: CAS-szám: 14464-46-1

EC-No .: 238-455-4 Ez a termék kevesebb, mint 1%
kristobalitot tartalmaz. (finom frakció).

 Összetevők:

 égetett kovaföld
  Mennyiség: 100%
  CAS-szám: 68855-54-9
  EINECS-szám: 272-489-0
  Regisztrációs szám: 01-2119488518-22-0004
  H-mondat: --
  Veszélyességi kategória: --
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben
található.
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 Belélegezve: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, melegen

tartani és kényelmes helyzetbe fektetni. Panaszok esetén
forduljon orvoshoz.

 Bőrre kerülve: Az elszennyeződött ruházatot el kell távolítani, a
szennyezett testrészeket bő vízzel és szappannal le kell
mosni. Használjon kézvédő krémet.

 Lenyelve: Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük
ki és tünetek esetén forduljunk orvoshoz. Ne hánytassa a
sérültet.

 Szembe jutva: Ne dörzsölje a szemét. Bőséges mennyiségű vízzel
öblítsük le, és ha irritációt tapasztalunk, orvoshoz kell
fordulni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Belégzés:

A kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó por tartós ideig tartó belégzése tüdőkárosodást
okozhat. A kristályos szilícium-dioxid (Cristobalite) a szilikózis egyik ismert oka, egy
progresszív, néha végzetes tüdőbetegség.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Tüneti kezelés. Nincs speciális előírás.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: A környezeti tűztől függő.
 Biztonsági okokból alkalmatlan

oltóanyag:
Nem ismert

 Porrobbanás veszély lehetséges.
5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Nem éghető. Nincs veszélyes hőbomlás.
 Egyéb információk: Ez a termék nem éghető. Különleges oltóanyag nem
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szükséges.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 Nincs szükség különleges tűzoltó védelemre. Használjon olyan oltóanyagot, amely alkalmas a

a környező tűz oltására.
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 Kerülje a porképződést, viseljen személyi védőfelszerelést. Megfelelő szellőzést kell biztosítani.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 Ne engedje a termék maradékait talajba, élővízbe és közcsatornába.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 Kerülje el a száraz söprést, és használjon vízpermetet vagy vákuumos tisztítórendszereket,

hogy megakadályozza a porképződést. Személyi védőfelszerelést kell viselni a nemzeti
jogszabályoknak megfelelően.

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: Kerülje a porképződést. Megfelelő elszívást kell biztosítani

olyan helyeken, ahol
levegőben por keletkezik. Nem megfelelő szellőzés
esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni. Óvatosan
kezelje a csomagolt termékeket a véletlenszerű robbanás
megelőzése érdekében.
Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a
munkahelyeken; használat után mosson kezet; távolítsa
el a szennyezett ruházatot és a védőfelszerelést mielőtt
belép az étkezőbe.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: Tárolja száraz, fedett területen. Minimálisra kell csökkenti

a porképződést. A be- és kirakodást széltől védett helyen
végezze.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: Ld. 1.2. szakasz
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: szervetlen por: 4 mg/m3 belélegezhető por (TWA)

Cristobalite: 0,1 mg/m3 belélegezhető por (TWA)
 DNEL adatok:

 .
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó - az egész szervezetre kiterjedő

  Érték: 0.05 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó - az egész szervezetre kiterjedő
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  Érték: 0.05 mg/m3
 
 .
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Szájon át

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó - az egész szervezetre kiterjedő

  Érték: 18.7 mg/kg testsúly/nap
 PNEC adatok:

 .
  STP: 100 mg/l
  Üledék: nincs adat
8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Minimalizálja a porképződést. Használjon helyi elszívó

szellőzést, vagy más olyan gépészeti megoldást, amivel
megakadályozza a munkahelyi expozíciós határérték
túllépését. Szervezeti intézkedéseket kell alkalmazni, pl.
személyzet elkülönítésével
poros területeken. A szennyezett ruhát távolítsa el és
mossa le.

 Szem-/arcvédelem: A jóváhagyott szabványnak megfelelő szemüveget viselni
kell, ha a kockázatelemzés jelzi, hogy szemkontaktus
lehetséges. A következő védelmet kell viselni: Vegyi
védőszemüveg vagy arcvédő. A kontaktlencséket nem
szabad viselni, ha ezzel a termékkel dolgozik.

 Testvédelem: Nincs konkrét követelmény. Megfelelő védelmet (pl.
Védőruházat, krém) kell használni a dermatitisben
szenvedőknek vagy az érzékeny bőrűeknek.

 Kézvédelem: A jóváhagyott szabványnak megfelelő vegyszerálló,
áthatolhatatlan kesztyűt kell viselni, ha a kockázatbecslés
szerint a bőrrel való érintkezés lehetséges. Ajánlott
kesztyűanyag: Polivinil-klorid (PVC). Gumi (természetes,
latex).

 Légutak védelme: Hosszabb idejű/intenzív belélegzésnél légzésvédőt kell
viselni.

 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.

 Környezeti expozíció ellenőrzése: A hulladékot a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően
kell megsemmisíteni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
 Halmazállapot: por
 Szín: fehér/törtfehér
 Szag: szagtalan
 Oldhatóság vízben: oldhatatlan (EU Módszer A6)
 pH-érték: nem alkalmazható (koncentrált oldat)
 Forráspont/forrási

hőmérséklettartomány:
nem alkalmazható
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 Dermedés-/Olvadáspont: > 450 C (EU Módszer A1)
 Gőznyomás: nem alkalmazható
 Relatív sűrűség: 2,4 g/cm3 (OECD 109)
 Viszkozitás: nem alkalmazható
 Lobbanáspont: nem alkalmazható
 Gyúlékonyság (szilárd, gáz): nem gyúlékony
 Robbanásveszélyes tulajdonságok: a termék nem robbanásveszélyes
 Oxidáló tulajdonságok: nem releváns
 Bomlási hőmérséklet: nem alkalmazható
 Öngyulladási hőmérséklet: nem alkalmazható
 Megoszlási hányados: N-oktanol/víz: nem alkalmazható
9.2 Egyéb információk
 Egyéb információk: Nincs további releváns információ.
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: A termékkel kapcsolatban nincsenek ismert reaktivitási

veszélyek.
10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: Az ajánlott kezelési és tárolási körülmények között stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Rendeltetésszerű használat esetén nincs.
10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű használat esetén nincs.
10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Rendeltetésszerű használat esetén nincs.
10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs.
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 Akut toxicitás, szájon át: LD50 > 2000 mg/kg, patkány, OECD 401
 Akut toxicitás, belégzés: LC50 > 2.6 mg/l, patkány, OECD 403
 Bőrkorrózió/bőrirritáció Nem irritáló (nyúl, OECD 404)
 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Nem irritáló (nyúl, OECD 405)
 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Nem szenzibilizáló (Quinea pig, OECD 429)
 Csírasejt-mutagenitás Negatív. (OECD 471. OECD 473. OECD 476.)
 Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás

kritériumai nem teljesülnek.
 Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás

kritériumai nem teljesülnek.
 Egyetlen expozíció utáni célszervi

toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás
kritériumai nem teljesülnek.

 Ismétlődő expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás
kritériumai nem teljesülnek.

 Egyéb információk: Belégzés:
Az akut inhalációs expozíciónak kitett állatokon nem
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észleltek akut hatást. 90 nap
ismételt dózisú inhalációs vizsgálatot javasoltak. Kálcium
diatómaföld (Kieselgur)
kristályos szilícium-dioxidot tartalmaz, ami ismert oka
szilikózisnak, progresszív, esetenként halálos kimenetelű
tüdő betegséget okoz.
Ez a kovaföld termék kristályos sziliciumot
tartalmaz.(CS)Belélegezve hosszútávon szilikózist
okozhat. AZ IARC a CS belélegzését karcinogénnek
osztályozta. (I. csoport)
Ne lépje túl az expozíciós határértékeket.
Lenyelés:
Akut vagy hosszú távú hatásokat nem észleltek
állatkísérletekben orális expozíciót követően.
Szemmel érintkezve:
Nem irritálja a szemet.
Akut és krónikus egészségi veszélyek:
A belélegezhető kristályos szilícium-dioxid-tartalmú por
hosszantartó és / vagy masszív expozíciója okozhat
szilikózist, csontos tüdőfibrózist, amelyet a tüdőben a
finom kristályos szilícium-dioxid részecskék
belélegezhetősége okoz

1997-ben az IARC (a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség)
arra a következtetésre jutott, hogy a foglalkozási
forrásokból belélegzett kristályos szilícium-dioxid
tüdőrákot okozhat emberekben. Ugyanakkor rámutatott
arra, hogy nem minden ipari körülmény és nem minden
kristályos szilícium-dioxid
típus volt figyelembe véve.
2003 júniusában a SCOEL (az EU foglalkozási expozíciós
tudományos bizottsága) Limits) azt a következtetést
vonta le, hogy a belélegezhető szilícium-dioxid por fő
hatása emberekben a szilikózis.
"Van elegendő információ ahhoz a következtetéshez,
hogy a szilikózisban szenvedő embereknél nő a rák
kockázata. Ezért ha csökkentjük a szilikózis kialakulását,
csökken a rák kialakulásának kockázata is.
Tehát van egy bizonyíték arra a tényre, hogy a
szilikózisban szenvedőkre korlátozódik az, hogy növeli a
rák kockázatát. A szilikózis elleni munkásvédelemnek
biztosítania kell a hatályos munkahelyi expozíciós
határértékek betartását és a végrehajtását; szükség
esetén további kockázatkezelési intézkedéseket kell
hozni.(lásd a 16. pontot).

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1 Toxicitás
 LC50 érték: A termék összetevői nem minősülnek környezetre

veszélyesnek. Ugyanakkor nagy vagy a gyakori kiömlések
veszélyesek lehetnek a környezetre.
Akut toxicitás hal , 96 óra, > 100 térfogat% -os telített
oldat,Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout) -
meghaladja az anyag maximális oldhatóságát (OECD
203)
Akut toxicitás - vízi gerinctelenek, 48 óra: > 100
térfogat% -os telített oldat, Daphnia magna, meghaladja
az anyag maximális oldhatóságát (OECD 202)
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Akut toxicitás - vízi növények, 72 óra: > 100 térfogat% -
os telített oldat, Desmondesmus subspicatus meghaladja
az anyag maximális oldhatóságát (OECD 201)
Akut toxicitás - mikroorganizmusok, 3 óra:> 1000 mg / l,
Aktivált iszap
Káros az STP mikroorganizmusokra (OECD 209)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 Perzisztencia és lebonthatóság: A termék csak szervetlen anyagokat tartalmaz, amelyek

biológiailag nem bomlanak le.
12.3 Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek

várhatóan bioakkumulálódnak.
12.4 A talajban való mobilitás
 A talajban való mobilitás: Nem alkalmazható. A termék vízben nem oldódik.
12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
 A PBT- és vPvB értékelés

eredményei:
Ez az anyag nem minősül PBT vagy vPvB besorolásnak a
jelenlegi uniós kritériumok szerint.

12.6 Egyéb káros hatások
 Egyéb káros hatások: Nem ismert.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
 Általános információ:

Ezt az ásványt nem mérgező / inaktív anyagként lehet ártalmatlanítani a jóváhagyott
hulladéklerakókban, a helyi előírásoknak megfelelően. A csomagolásban levő
maradékanyagokból származó porképződést el kell kerülni. A használt csomagolást zárt helyen
tárolja.
A csomagolás újrahasznosítását és ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően kell
végezni. A csomagolás újrafelhasználása nem ajánlott. A csomagolás újrahasznosítását és
ártalmatlanítását egy engedélyezett hulladékkezelő társaságnak kell elvégeznie.
Ártalmatlanítási módszerek: Ahol lehetséges, az újrahasznosítás előnyösebb az
ártalmatlanításnál. A helyi hatósági előírásoknak a figyelembevételével lehet megsemmisíteni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
 Nincsenek különleges óvintézkedések. A termékre nem vonatkozik a Nemzetközi Szabványügyi

Szabályzat veszélyes áruk szállítása (IMDG, IATA, ADR / RID).
Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)
 14.1. UN-szám Nem alkalmazható.
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
A SZÁLLÍTÁS SORÁN A TERMÉK NEM SZABÁLYOZOTT

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

Nem alkalmazható.

 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható.
 14.5. Környezeti veszélyek Nem
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
--

Légi szállítás (IATA)
 14.1. UN-szám Nem alkalmazható
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
A SZÁLLÍTÁS SORÁN A TERMÉK NEM SZABÁLYOZOTT

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

Nem alkalmazható

 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható
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 14.5. Környezeti veszélyek Nem
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
--

Tengeri szállítás (IMDG/IMO)
 14.1. UN-szám Nem alkalmazható
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
A SZÁLLÍTÁS SORÁN A TERMÉK NEM SZABÁLYOZOTT

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

Nem alkalmazható

 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható
 14.5. Környezeti veszélyek Nem
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
--

 14.7. A MARPOL-egyezmény II.
melléklete és az IBC szabályzat
szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok
 A Veszélyes anyagokra és a Veszélyes keverékekre vonatkozó 1907/2006/EK (2006.12.18.),

valamint az 1272/2008/EK rendelet (2008.12.31.)
15.2 Kémiai biztonsági értékelés
 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelés megtörtént.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, H-mondatok:
 Felülvizsgált fejezetek: 1-16.
 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
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja
NOEL - Megfigyelhető hatás nélküli szint

 Készült: A gyártó 2015.06.01.-én kelt. biztonsági adatlapja
alapján. Jelen Biztonsági adatlapnak a célja a termék
leírása biztonságtechnikai szempontból. A terméket a
termékleírással összhangban kell alkalmazni. A terméket
kezelő személyzetet tájékoztatni kell az ajánlott
biztonsági óvíntézkedésektől, és ezeknek a személyeknek
hozzá kell férniük ehhez az információhoz. Minden más, a
fentiekben megadott felhasználástól eltérő felhasználás
esetén a felhasználónak kell felállítania a megfelelő
kezelési gyakorlatot és képzési programokat, melyek
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biztosítják a biztonságos munkát.
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