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

Kiállítás dátuma: 2005.02.02.                                                       Felülvizsgálva: 2010.06.02.

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

A készítmény/anyag neve: STABILISATOR CR

Felhasználási terület: Stabilizátor

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: 30/643-9151
e-mail: jantaij@anilin.hu

Gyártó: Bussetti und CO. GmbH.
Rötzerg.57
1170 Wien

Sürgösségi esetben: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
címe: 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2.
tel: 06/80/20 11 99 (zöld szám),  06/1/ 476 64 64 (munkaidõben)

2. A veszély azonosítása:

EU-jel:
N környezeti veszély
Xn ártalmas

R-mondatok:
40 A rákkeltö hatás korlátozott mértékben bizonyított.
51/53 Mérgezö a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást

okozhat.

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

Tartalom: Tetraklóretilént tartalmazó készítmény.

Összetevök:
diizopropilamin

Mennyiség: <= 2,5%
CAS-szám: 108-18-9
EINECS-szám: 203-558-5
EU-jel/R-mondat: C,Xn,F/11-20/22-34

perklóretilén
Mennyiség: > 50%
CAS-szám: 127-18-4
EINECS-szám: 204-825-9
EU-jel/R-mondat: Xn,N/40-51/53

4. Elsösegélynyújtási intézkedések:

Belélegezve: A sérültet friss levegöre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell
fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani, ha szükség van
orvost kell hívni.
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Börre kerülve: A szennyezett börfelületet bö vízzel és szappannal le kell mosni.
Börpanaszok jelentkezése esetén a sérültet szakorvosi ellátásban
kell részesíteni.

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.

Egyéb információk: Információ az orvos számára:  Tüdõödéma veszély! Lenyelésnél, ill
hányásnál a tüdõbe kerülhet!

5. Tüzvédelmi intézkedések:

Veszélyes bomlástermékek: Tûz esetén mérgezõ gázok, sósav, foszgén, szénoxidok
képzõdhetnek.

Oltóanyag: oltópor, oltóhab, CO2

Egyéb információk: Tûzoltáshoz viseljen a környezeti levegõtõl független védõálarcot és
teljes védõöltözetet.
A szennyezett oltóvizet külön gyûjtse és ne engedje bele a
csatornába.

6. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozó óvintézkedések: Viseljen védöfelszerelést. Az illetéktelen személyeket tartsa távol.
Megfelelo szellöztetés mellett használja.
Kerülje az aeroszol képzõdést.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Tilos a terméket illetve maradékait talajba, élövízbe és
közcsatornába juttatni. Ha mégis belekerül, a hatóságot azonnal
értesíteni kell.

A szennyezés mentesítés módszerei: A kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal fel kell itatni, zárt tartályba
helyezni és biztonságos lerakó helyre szállítani. (Homok, kavics,
savmegkötõ, univerzális megkötõ, fûrészpor)

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés: Kerüljük az aeroszolképzõdést. Tartsa be a vegyianyagok
kezelésénél szokásos óvatossági rendszabályokat.

Tárolás: Eredeti edényben, hûvös, száraz, jól szellõztethetõ helyen,
szorosan lezárva tárolja. Hõtõl és közvetlen napsugárzástól védje.

Speciális felhasználás: Stabilizátor

Egyéb információk: Tároláshoz aluminium edény nem jó.
A termék nem gyúlékony.

8. Az expozíció ellenörzése és egyéni védelem:

Szemvédelem: Viseljen szorosan záró védõszemüveget.

Testvédelem: Viseljen szabványos védõruhát.

Kézvédelem: Viseljen hosszúszárú vegyvédelmi kesztyût. Pl. Nitrilkaucsuk.
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.
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Légzésvédelem: Szüröbetétes álarc használata ajánlott rövid idejû expozíciónál,
hosszabb idejû expozíció esetén a környezeti levegõtõl független
légzésvédõ készülék.

Expozíciós határértékek: perklóretilén:     AK = 50 mg/m3,  CK = 50 mg/m3
diizopropilamin: MAK rövid idejû érték: 40 mg/m3, 10 ml/m3
MAK hosszú idejû érték: 20 mg/m3, 5 ml/m3

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: folyadék

Szín: színtelen

Szag: klórszagú

Oldhatóság vízben: 0,4 g/l (20 C fok)

Forráspont: 121 C fok

Dermedés-/Olvadáspont: - 23,5 C fok

Göznyomás: 19 hPa (20 C fok)

Sürüség: 1,6063 g/cm3 (20 C fok)

Robbanási határérték: A termék nem robbanásveszélyes.

10. Stabilitás és reakcióképesség:

Veszélyes bomlástermékek: Tûz esetén mérgezõ gázok, sósav, foszgén, szénoxidok
képzõdhetnek.

Veszélyes reakciók: Fémporokkal, erõs savakkal reagál.

Távol tartandó: Fémporoktól, erõs savaktól.

11. Toxikológiai információk:

Börre irritatív hatású lehet.

Szembe kerülve irritatív hatású lehet.

LD50 nyúlon, dermal: < 10000 mg/kg (perklóretilén)

LD50 patkányon, oral: > 5000 mg/kg (perklóretilén)

Egyéb információk: Bõrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet.
CMR - hatás:  Carc. Cat. 3

12. Ökológiai információk:

A vízminöséget erösen veszélyeztetö anyag. ( 3 ) (A gyártó meghatározása szerint.)

LC50 érték: 3,2-123 mg/l (Daphnia magna), 4,8-52,2 mg/l (hal),  3,4-18 mg/l
(Daphnia magna, perklóretilén)
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Egyéb információk: LC50/EC50/IC50: 1-10 mg/l (vízi szervezetek, perklóretilén)
Ne engedje a terméket a csatornába, felszíni vizekbe, kis
mennyiségben sem!
Halakra, vízi szervezetekre, planktonokra veszélyes.
Ivóvízre kis mennyiségben is veszélyes!

13. Ártalmatlanítási szempontok:

A terméket és maradékait a talajba, élövízbe és közcsatornába juttatni tilos. Veszélyes hulladékként kell kezelni
és hatósági engedéllyel rendelkezö égetömüvekben szabad elégettetni vagy lerakóhelyen elhelyezni.

14. Szállítási információk:

ADR/RID: 6.1 (T1) III

UN-szám: 2810

Kemler szám: 60

Bárca: 6.1

Veszélyt jelentö komponens (hatóanyag): tetraklóretilén (mérgezõ, szerves, folyékony anyag)

ICAO/IATA-DGR: 6.1 III

UN-szám: 2810

Bárca: 6.1

IMDG: 6.1 III

UN-szám: 2810

Tengeri szennyezés: igen

EMS szám: F-A, S-A

Bárca: 6.1

15. Szabályozási információk:

Besorolás és címkézés:

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

EU-jel:

N környezeti veszély

Xn ártalmas

R-mondatok:
40 A rákkeltö hatás korlátozott mértékben bizonyított.
51/53 Mérgezö a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást

okozhat.

S-mondatok:
23 A keletkezö gázt/füstöt/gözt/permetet nem szabad belélegezni.
36/37 Megfelelö védöruházatot és védökesztyüt kell viselni.
57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelö edényzetet kell használni.
60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
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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

16. Egyéb információk:

A 3. pontban szereplö R mondatok részletezése:
11 Tüzveszélyes. 
20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas.
34 Égési sérülést okoz.
40 A rákkeltö hatás korlátozott mértékben bizonyított.
51/53 Mérgezö a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást

okozhat.

Egyéb információk: Felülvizsgált fejezetek: 1., 6., 8., 11., 16.

Készült: A gyártó 2010.05.31.-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.


