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

Kiállítás dátuma: 2011.11.18. Felülvizsgálva: 2014.05.21.
1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosítók
 A keverék/anyag neve: MAGNAFLOC LT27
 Termékkód/egyedi azonosítók: Keverék
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt
felhasználása
 Felhasználási terület: Pelyhesítő anyag (flokkulálószer)
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 felelős 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
(munkaidőben)

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: Lehetséges veszélyek:

Szemirritációt okozhat, amely a termék eltávolítása után
megszűnik.
Porának belégzése a légzőrendszerben irritációt okozhat.
Hosszabb behatás esetén a termék bőrirritációkat
okozhat.
Ez a terméktípus hajlamos porképződésre, ha durván
kezelik. Ez a terméktípus nem könnyen éghető, de
számos más szerves anyaghoz hasonlóan a belőle
képződött porfelhő a levegővel tűzveszélyes keveréket
képezhet. Nagyon síkos, ha nedves.

 A Veszélyes anyagokra vonatkozó 67/548/EGK és a Veszélyes készítményekre vonatkozó
1999/45/EK irányelv, illetve az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint az
anyag/keverék veszélyességi besorolása nem indokolt.

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
 Tartalom: Keverék. Poliakrilamid, anionos.
 Összetevők: Nem tartalmaz veszélyes anyagot.
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben
található.
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4. Elsősegélynyújtás
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 Belélegezve: Ha porok belélegzése után nehézségek lépnek fel, akkor

friss levegő szükséges és forduljunk orvoshoz.
 Bőrre kerülve: Az elszennyeződött ruházatot el kell távolítani, a

szennyezett testrészeket bő vízzel és szappannal le kell
mosni.

 Lenyelve: A szájat öblítsük ki, itassunk sok vizet. Ellenőrizzük a
légzést és a pulzust. Helyezzük a sérültet nyugalmi
állapotba, takarjuk be és tartsuk melegen. A szoros
ruházatot - a gallért, a nyakkendőt, az övet és a
nadrágtartót - lazítsuk meg. Soha ne hánytassunk és soha
ne adjunk szájon át semmit, ha a sérült eszméletlen vagy
görcsei vannak.

 Szembe jutva: A szemet bő vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett)
legalább 15 percig öblíteni, szükség esetén orvoshoz
fordulni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont)

és/vagy a 11. pontban található., További lényeges tünetek és hatások a mai napig nem
ismertek.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális ellenanyag nem ismert.
5. Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: oltópor, oltóhab
 Biztonsági okokból alkalmatlan

oltóanyag:
vízsugár

 Porrobbanás veszély lehetséges.
5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén szénoxidok, nitrogénoxidok képződhenek.
 Egyéb információk: Ha vizet használunk, korlátozzuk a gyalogos és közúti

forgalmat azon a területen, ahol csúszásveszély fordulhat
elő. Nagyon síkos, ha nedves.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 Tűz esetén viseljünk zártrendszerű légzőkészüléket.

A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a
hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 Személyes védőruházat használata kötelező.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 Csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni nem szabad.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 Kis mennyiségek esetén: Megfelelő rendszeresített eszközzel felvenni és ártalmatlanítani.

Nagy mennyiségek esetén: Pormegkötő anyagot hozzáadni, felszedni és megsemmisíteni.
A kiömlött nedves termék vagy vizes oldata veszélyt jelent a csúszóssága miatt. A
porképződést kerüljük el.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésre és az ártalmatlanításra vonatkozó

információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók.
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7. Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Kezelés: Légzésvédőt kell használni, amikor nagy mennyiségeket

öntünk át helyi elszívás nélkül. A jó ipari higiénia és
biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően kezeljük.
Vízzel csúszós felületet képez.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: Hűvös, száraz helyen, csak az eredeti,lezárt edényben

tárolható Kerülni kell a nyirkos vagy nedves
körülményeket, a szélsőséges hőmérsékleteket és a
gyújtóforrásokat. Extrém hőhatástól távol tartandó.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: Pelyhesítő anyag (flokkulálószer)
8. Az expozíció-ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: Egyéb inert porok,respirábilis

AK érték 6 mg/m3 (25/2000.(IX.30) EüM-SzCsM együttes
rend.), Respirábilis por
AK érték 10 mg/m3 (25/2000.(IX.30) EüM-SzCsM együttes
rend.), Összes beszívható por
Egyéb inert porok,totális (belélegezhető)
AK érték 10 mg/m3 (25/2000.(IX.30) EüM-SzCsM együttes
rend.), Összes beszívható por
AK érték 10 mg/m3 (25/2000.(IX.30) EüM-SzCsM együttes
rend.), Összes beszívható por
AK érték 6 mg/m3 (25/2000.(IX.30) EüM-SzCsM együttes
rend.), Respirábilis por
AK érték 10 mg/m3 (25/2000.(IX.30) EüM-SzCsM együttes
rend.), Összes beszívható por

8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Szem-/arcvédelem: Oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg (keretes

szemüveg)(pl. EN 166).
 Testvédelem: Könnyű védőruházat.
 Kézvédelem: Kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374)

Megfelelő anyagok, hosszantartó közvetlen kapcsolat
esetén is (ajánlott: védőindex 6, megfelel > 480 perc
áthatolási időnek az EN 374 szerint).
pld. nitrilgumi (0,4 mm), kloroprén gumi (0,5mm),
polivinilklorid PVC (0,7 mm), stb.
Kiegészítő megjegyzések: A megadott specifikáció
teszteredményeken alapul illetve irodalmi adatok vagy a
kesztyűgyártók által megadott információk vagy hasonló
anyagok analóg viselkedése alapján került
meghatározásra. Számos alkamazási körülmény
következtében (pl. hőmérsékleti viszonyok) figyelembe
kell venni, hogy a vegyivédelemre szolgáló védőkesztyűk
gyakorlati használahatósága lényegesen rövidebb idejű
lehet, mint a kísérletileg meghatározott,
áteresztőképesség alapján megállapított időtartam.
A nagyszámú típus miatt a gyártó használati utasításait
be kell tartani.

 Légutak védelme: Alacsonyabb koncentrációknál vagy rövidebb időtartamú
behatásnál megfelelő légzésvédelem: Közepes
hatékonyságú részecskeszűrő szilárd és folyadék
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részecskék részére (pl. EN 143 vagy 149,típus P2 vagy
FFP2).

 Egyéb információk: Higiéniai intézkedések: A jó ipari higiénia és
biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően kezeljük.
Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Zárt munkaruha
viselése ajánlott. Szünetek előtt és a műszak után a kezet
és/vagy arcot mossuk meg. A szennyezett ruhát azonnal
le kell vetni/venni. A szennyezett ruhát az újabb
használat előtt ki kell mosni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
 Halmazállapot: por
 Szín: fehéres
 Szag: szagtalan
 Oldhatóság vízben: vízben viszkózus oldatot képez
 pH-érték: 6-8 (10 g/l) Termékvizsgálat nem történt. Az információ

hasonló szerkezetű és összetételű termékek
tulajdonságai alapján került megállapításra.

 Forráspont/forrási
hőmérséklettartomány:

nem alkalmazható

 Dermedés-/Olvadáspont: Nem meghatározható. Az anyag/termék felbomlik.
 Gőznyomás: A termék nem lett kivizsgálva.
 Viszkozitás: nem alkalmazható
 Lobbanáspont: nem alkalmazható
 Gyúlékonyság (szilárd, gáz): nem gyúlékony
 Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem robbanásveszélyes
 Oxidáló tulajdonságok: nem égést elősegítő
 Öngyulladási hőmérséklet: nem öngyulladó
 Párolgási sebesség: A termék egy nem illékony szilárd anyag.
 Megoszlási hányados: N-oktanol/víz: A vizsgálat tudományos alapon nem indokolt.
 Töltési sűrűség: kb. 750 kg/m3
9.2 Egyéb információk
 Egyéb információk: Önmelegedésre nem hajlamos anyag.
10. Stabilitás és reakcióképesség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: Nincs veszélyes reakció, amennyiben az

előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és
kezeljük.
Fémkorrózió: Nincs korrozív hatása fémre.

10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk

és kezeljük.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: A termék a szállított formában nem jelent

porrobbanásveszélyt; azonban finom por felgyülemlése
porrobbanás veszélyéhez vezet.

10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleteket! Nedvességtől

távol tartandó.
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10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Kerülendő anyagok: erős savak, erős bázisok, erős

oxidálószerek
10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén szénoxidok, nitrogénoxidok képződhenek.
11. Toxikológiai adatok
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 Akut toxicitás, szájon át: Kísérleti/számított adatok:

LD50 patkány (orális): > 5.000 mg/kg (OECD-irányelv
401)

 Bőrkorrózió/bőrirritáció nyúl: Nem irritáló. (OECD-irányelv 404)
 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció nyúl: Nem irritáló.
 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Az összetevők nem utalnak szenzibilizáló hatásra.
 Csírasejt-mutagenitás Az összetevők alapján nem áll fenn mutagén hatás

gyanúja.
 Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló információk alapján nincs rákkeltő

hatásra utaló jel.
 Reprodukciós toxicitás Az összetevők alapján nem áll fenn gyanú toxikus hatásra

a szaporodásnál.
 Ismétlődő expozíció utáni célszervi

toxicitás (STOT)
A szakszerűen és a célnak megfelelően használt
terméknek tapasztalataink és a rendelkezésre álló
információk alapján nincs egészségkárosító hatása. A
terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes
összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra.

 Aspirációs veszély Aspirációs veszély nem várható.
 Egyéb információk: Fejlődési toxicitás: Az összetevők alapján nem áll fenn

teratogén hatás gyanúja.

Termékvizsgálat nem történt. A toxikológiai információ
hasonló szerkezetű és összetételű termékek
tulajdonságai alapján került megállapításra.

12. Ökológiai információk
12.1 Toxicitás
 LC50 érték: > 100 mg/l, szivárványos pisztráng (statikus) (statikus-

felújítás körülmények között, huminsav jelenlétében) - 96
óra
> 100 mg/l, Daphnia magna - 48 óra

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 Perzisztencia és lebonthatóság: Biológiailag nem könnyen lebontható (OECD kritériumok

szerint).
12.3 Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: A polimer szerkezeti tulajdonságai alapján biológiailag

nem hozzáférhető. Élő szervezetekben felhalmozódása
nem várható.

12.4 A talajban való mobilitás
 A talajban való mobilitás: Információ: Anionos poliakrilamid

Szállítás értékelése környezeti tényezők között:
A szilárd talajfázishoz való adszorpciója/kötődése várható.

12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
 A PBT- és vPvB értékelés
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eredményei: engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK
(REACH) rendelet XIII. melléklete szerint: A termék nem
tartalmaz a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a
vPvB (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív)
kritériumoknak megfelelő anyagot.

12.6 Egyéb káros hatások
 Egyéb káros hatások: A termék nem tartalmaz a 2037/2000/EK rendelet I.

mellékletében felsorolt, az ózonréteget lebontó
anyagokat.

Egyéb ökotoxikológiai információ:
Termékvizsgálat nem történt. Az ökotoxikológiai
információ hasonló szerkezetű és összetételű termékek
tulajdonságai alapján került megállapításra.

13. Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
 A helyi előírásokkal összhangban kell lerakni vagy égetéssel ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás:
A csomagolást, amelyet nem lehet megtisztítani, a tartalmának megfelelően kell
ártalmatlanítani.
A nem szennyezett csomagolás újra felhasználható.

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, illetve az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK
rendelet.

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.

 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: Tekintettel a regisztrációs határidőkre, kémiai biztonsági

értékelést még nem folytattak.
16. Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, R-mondatok, H-mondatok:
 Felülvizsgált fejezetek: 2. 8. 9. 11. 12.
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 Egyéb információk: 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 2014.01.27.-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
biztosítják a biztonságos munkát.
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