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

Kiállítás dátuma: 2013.06.26.

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

1.1 Termékazonosítók

A keverék/anyag neve: POLIPROPILÉNGLIKOL 2000

Termékkód/egyedi azonosítók: Cas-szám:  025322-69-4

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

Felhasználási terület: 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
e-mail: anilin@anilin.hu
Biztonsági adatlap kiállításáért felelõs 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
(munkaidõben)

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.

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 összetevökre vonatkozó adatok

Tartalom: Poliéterpoliol tartalmú készítmény

Összetevök:
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poliéterpoliol
CAS-szám: 025322-69-4
EU-jel/R-mondat: --/--
Index szám: --
H-mondat: --
Veszélyességi kategória: --

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, ha szükség van
orvost kell hívni.

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

Lenyelve: Az anyag véletlenszerü lenyelése esetén a sérültet ne hánytassuk,
azonnal hívjunk orvost.

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 további lényeges információ.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

 Nincs további lényeges információ.

5. Tüzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelö oltóanyag: vízpermet, oltópor, oltóhab, CO2

Biztonsági okokból alkalmatlan
oltóanyag:

Teljes vízsugár

5.2 Az anyagból vagy keverékböl származó különleges veszélyek

Veszélyes bomlástermékek: Tûz esetén szénmonoxid, mérgezõ gázok képzõdhetnek.

Egyéb információk: A veszélyeztetett edényzetet vízpermettel hûtse.

5.3 Tüzoltóknak szóló javaslat

 Tûzoltáshoz viseljen a környezeti levegõtõl független
légzõkészüléket.

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

 Viseljen védöfelszerelést. Az illetéktelen személyeket tartsa távol.
Megfelelõ szellõztetés mellett használja.
Gyújtóforrástól tartsa távol.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

 Tilos a terméket illetve maradékait talajba, élövízbe és
közcsatornába juttatni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

 A kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal (homok, kovaföld,
savmegkötõ anyag, univerzális kötõanyag.)  fel kell itatni, zárt
tartályba helyezni és biztonságos lerakó helyre szállítani. 
Az abszorbeált anyagot a helyi hatósági elõírásoknak megfelelõen
kell ártalmatlanítani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

 Használja a 8. fejezetben javasolt személyvédelmi berendezéseket.
Az anyagot a 13. fejezetben jelölt szabályok (Ártalmatlanítási
Szempontok) szerint kell ártalmatlanítani.

6.5 Egyéb információk

 Kiömlés esetén csúszásveszély!!!

7. Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Höérzékeny

Kezelés: Rendeltetésszerû használat esetén nincs szükség speciális elõírásra.
Tartsa be a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó elõírásokat.
Megfelelõ szellõztetés mellett használja.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás: Szorosan lezárva, hûvös, száraz helyen tárolja. Hõtõl és közvetlen
napsütéstõl védje. Gyújtóforrástól tartsa távol- ne dohányozzon.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs információ.

8. Az expozíció-ellenörzése/egyéni védelem

8.1 Ellenörzési paraméterek

Nincs információ.
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8.2 Az expozíció ellenörzése

Foglalkozási expozíció ellenörzése: HIGÉNIAI KÖVETELMÉNYEK:
Tartsa be a vegyianyagok kezelésénél szokásos óvatossági
rendszabályokat.
Élelmiszertõl, italoktól, állati eledeltõl tartsa távol.
A szennyezett ruhát vegye le.
Szünetek elõtt és a munka végeztével mosson kezet.
Kerülje a szemmel, bõrrel való érintkezést.
Ne lélegezze be a gõzöket.

Szem-/arcvédelem: Szorosan záró védöszemüveg használata ajánlott.

Testvédelem: Védöruha használata ajánlott.

Kézvédelem: Gumi és/vagy müanyag kesztyü használata ajánlott. (Neopren,
nitrilkaucsuk, PVC)

Légutak védelme: Aeroszol, vagy ködképzõdés esetén légzésvédelem szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvetö fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot: folyadék

Szín: színtelen

Szag: szagtalan

Oldhatóság vízben: < 1 g/l (20 C fok)

Forráspont/forrási
hömérséklettartomány:

nincs meghatározva

Dermedés-/Olvadáspont: < - 25 C fok

Göznyomás: < 1 hPa (20 C fok)

Relatív sürüség: 1,01 g/cm3 (20 C fok)

Viszkozitás: dinamikai: kb. 320 mPas (25 C fok)

Lobbanáspont: > 140 C fok

Robbanási határérték: a termék nem robbanásveszélyes

9.2 Egyéb információk

Egyéb információk: Nincs további információ

10. Stabilitás és reakcióképesség

10.1 Reakciókészség

Reakciókészség: Nincs információ.

10.2 Kémiai stabilitás

Kémiai stabilitás: Rendeltetésszerü használat esetén nincs bomlás.
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10.3 A veszélyes reakciók lehetösége

A veszélyes reakciók lehetösége: Erõs oxidálószerekkel, bizonyos fémekkel reakcióba lép.

10.4 Kerülendö körülmények:

Kerülendö körülmények: Rendeltetésszerü használat esetén nincs.

10.5 Nem összeférhetö anyagok

Nem összeférhetö anyagok: Rendeltetésszerü használat esetén nincs.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek: Tûz esetén szénmonoxid, mérgezõ gázok képzõdhetnek.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Termék:

LD50 nyúlon, dermal: > 30000 mg/kg

LD50 patkányon, oral: > 15000 mg/kg

Egyéb információk: Bõrre, szemre nem irritatív.
Szenzibilizáló hatása nem ismert.
Szakszerû felhasználás mellett nincs egészségkárosító hatása.

12. Ökológiai információk

A vízminöséget általában nem veszélyeztetö anyag. ( 0 ) (A gyártó meghatározása szerint.)

12.1 Toxicitás

LC50 érték: > 100 mg/l (hal)

Biológiai lebonthatóság: Biológiailag könnyen lebontható.

Egyéb információk: EC50: 1150 mg/l (Abra alba)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság: 100 % (28 d)  OECD 301 F

12.3 Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs képesség: Nincs további fontos információ.

12.4 A talajban való mobilitás

A talajban való mobilitás: Nincs további fontos információ.

12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei

A PBT- és vPvB értékelés eredményei: Nem alkalmazható



AN
IL

IN

POLIPROPILÉNGLIKOL 2000 -- Verzió: 1.

6/7. oldal

12.6 Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások: Nincs további fontos információ.

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

A terméket és maradékait a talajba, élövízbe és közcsatornába juttatni tilos. A termék maradékait, illetve a
termék maradékaival szennyezett csomagolóeszközöket, göngyöleget a felhasználás helyén hatályos
jogszabályoknak megfelelöen kell kezelni, ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat:
A szennyezett csomagolást ki kell üríteni amennyire csak lehetséges, majd a megfelelõ tisztítás után
újrahasznosításra továbbítható
Tisztításhoz vizet, esetleg tisztítószeres vizet javaslunk.

14. Szállításra vonatkozó információk

Közúti szállítás szempontjából nem veszélyes áru!

14.4 A felhasználót érintö különleges óvintézkedések

 Nem alkalmazható

14.5 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

 Nem alkalmazható

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.

Tüzvédelem: 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet
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15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés: Nem készült.

16. Egyéb információk

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

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

Készült: A gyártó 2013.06.24.-én kelt. biztonsági adatlapja alapján. Jelen
Biztonsági adatlapnak a célja a termék leírása biztonságtechnikai
szempontból. A terméket a termékleírással összhangban kell
alkalmazni. A terméket kezelõ személyzetet tájékoztatni kell az
ajánlott biztonsági óvíntézkedésektõl, és ezeknek a személyeknek
hozzá kell férniük ehhez az információhoz. Minden más, a
fentiekben megadott felhasználástól eltérõ felhasználás esetén a
felhasználónak kell felállítania a megfelelõ kezelési gyakorlatot és
képzési programokat, melyek biztosítják a biztonságos munkát.


