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

Kiállítás dátuma: 2002.12.16.                                                         Felülvizsgálva: 2010.03.05.

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása:

A készítmény/anyag neve: SHELLACK IVORY 4602

Felhasználási terület: Bevonó-, felületi kikészítõ-, fényezõszer

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: .

Sürgösségi esetben: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
címe: 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2.
tel: +36-80-201-199, +36-1-476-6464 (munkaidõben)

2. A veszély azonosítása:

EU-jel: Veszélyességi besorolása nem indokolt.

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

Tartalom: Állati eredetû természetes gyanta

Összetevök:
gyanta

CAS-szám: 9000-59-3
EINECS-szám: 232-549-9
EU-jel/R-mondat: --/--

4. Elsösegélynyújtási intézkedések:

Belélegezve: A sérültet friss levegöre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell
fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani.

Börre kerülve: Az elszennyezödött ruházatot el kell távolítani, a szennyezett
testrészeket 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.

5. Tüzvédelmi intézkedések:

Veszélyes bomlástermékek: Tûz esetén szénmonoxid, széndioxid képzõdhetnek.

Oltóanyag: vízpermet, oltópor, oltóhab, CO2
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Biztonsági okokból alkalmatlan
tüzoltószer:

Teljes vízsugár

Egyéb információk: Tûzoltáshoz viseljen a környezeti levegõtõl független
légzõkészüléket.

6. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozó óvintézkedések: Nincs teendö.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Tilos a terméket illetve maradékait talajba, élövízbe és
közcsatornába juttatni.

A szennyezés mentesítés módszerei: A kiszóródott anyagot seperjük össze és külön tároljuk.

Egyéb információk: Mossa le az érintett területet.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés: Nincs szükség speciális óvintézkedésre.

Tárolás: Hûvös, száraz helyen, 15 C fok alatt tárolja.

Speciális felhasználás: Bevonó-, felületi kikészítõ-, fényezõszer

8. Az expozíció ellenörzése és egyéni védelem:

Szemvédelem: Nem szükséges.

Testvédelem: Védõruha, kötény, csizma használata ajánlott.

Kézvédelem: Nem szükséges.

Légzésvédelem: Porképzõdés esetén szüröbetétes porálarc használata ajánlott.

Expozíciós határértékek: A termék nem tartalmaz olyan anyagot, melyre megállapított
határérték lenne.

Egyéb információk: Higiéniai intézkedések: Élelmiszerektõl, italoktól távol kell tartani.
Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szünetek
elõtt és a munka végeztével kezet kell mosni és kézvédõ krémet
kell használni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: pehely

Szín: mézszínû, fényes, áttetszõ

Szag: gyenge

Oldhatóság vízben: oldhatatlan

pH-érték: nincs adat

Dermedés-/Olvadáspont: 70-80 C fok (kapilláris módszer)

Lobbanáspont: > 300°C (DIN EN ISO 2592)

Robbanási határérték: A termék nem robbanásveszélyes.
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Egyéb információk: Töltési sûrûség: kb. 400 kg/m3
Kis molekulájú alkoholokban, lúgos-vizes oldószerekben
(diszperzió) oldódik.

10. Stabilitás és reakcióképesség:

Veszélyes bomlástermékek: Tûz esetén szénmonoxid, széndioxid képzõdhetnek.

Veszélyes reakciók: Rendeltetésszerü használat esetén nincs.

11. Toxikológiai információk:

LD50 nyúlon, dermal: > 10000 mg/kg

LD50 patkányon, oral: > 5000 mg/kg

Egyéb információk: Bõrre, nyálkahártyára nem irritatív.
Szenzibilizáló hatása nem ismert.
Rendeltetésszerü használat esetén nem várható káros hatás. A
Shellac egy elfogadott élelmiszer adalék (E 904) és toxikológiailag
ennek megfelelõen tesztelték.

12. Ökológiai információk:

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

Egyéb információk: Ökotoxikológiai hatás:  nincs

13. Ártalmatlanítási szempontok:

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.
A szennyezett csomagolást a tartalmának megfelelõen kell ártalmatlanítani.

14. Szállítási információk:

Közúti szállítás szempontjából nem veszélyes áru!

15. Szabályozási információk:

Besorolás és címkézés:

Szabályozó irányelvek: Veszélyes anyagokra vonatkozó 67/548/EGK és Veszélyes
készítményekre vonatkozó 1999/45/EK irányelv.

EU-jel: Veszélyességi besorolása nem indokolt.

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.
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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:

Egyéb információk: Felülvizsgált fejezetek: 1-16.

Készült: A gyártó 2009.09.30.-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.


