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

Kiállítás dátuma: 2018.05.17.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosító
 A keverék/anyag neve: TETRAHYDROFURFURYL-ALKOHOL
 Egyéb nevek, szinonímák: 2-Furanmethanol, tetrahydro; THFA; Furfuryl alcohol;

Tetrahydro- (8CI); (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol;
Tetrahydrofurfuryl alcohol; 2-(Hydroxymethyl)
tetrahydrofuran; NSC 15434

 Termékkód/egyedi azonosítók: CAS-szám: 97-99-4
 Regisztrációs szám: 01-2119968921-26
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt
felhasználásai
 Felhasználási terület: Oldószer

Agrokémiai alkalmazások, ragasztóanyagok, gyanták,
közbenső, laboratóriumi használatra, tisztítószerek.
Csak professzionális felhasználók számára!

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
 Veszélyességi osztály/kategória:

 Eye Irrit. 2 Szemirritáció 2
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

 Repr. 1B Reprodukciós toxicitás 1B
360Df -

2.2 Címkézési elemek
 A címkén feltüntetendő veszélyes összetevő (k):

Tetrahydrofurfuryl Alcohol
 GHS piktogramok:

 GHS07 Figyelmeztetés
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 GHS08 Egészségkárosító anyag

 Veszély/figyelem: Veszély
 Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):

 H319 Súlyos szemirritációt okoz.

 H360Df Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően
károsítja a termékenységet.

 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

 P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó
különleges utasításokat.

 P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata
kötelező.

 P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítsük le vízzel
néhány percig.

 P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell
kérni.

 P351 Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.
 P405 Elzárva tárolandó.

 P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A helyi
hatósági előírásoknak megfelelően.

2.3 Egyéb veszélyek
 Egyéb: Nem ismertek.
3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1 Anyagok
 Tartalom: Tetrahydrofurfuryl-alkohol

Jelenleg nincsenek további összetevők, amelyek a szállító
jelenlegi ismerete szerint besoroltak és hozzájárulnak az
anyag osztályozásához, és ezért e szakaszban jelentést
kellene tenni.

 Összetevők:

 tetrahydrofurfuryl-alkohol
  Mennyiség: 60-100%
  CAS-szám: 97-99-4
  EINECS-szám: 202-625-6
  Index szám: 603-061-00-7
  Regisztrációs szám: 01-2119968921-26
  H-mondat: H319, H360Df
  Veszélyességi kategória: Eye Irrit. 2, Repr. 1B
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben
található.
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 Belélegezve: . A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe

le kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell
lazítani.Tegyük szabaddá a légutakat. Ha a légzés megáll
vagy légzési nehézségek észlelhetők, alkalmazzunk
mesterséges légzést. A szájból szájba történő
lélegeztetés veszélyes lehet. Forduljon orvoshoz.
Eszméletvesztés esetén azonnal hívjon orvost. Tegyük
szabaddá a légutakat.
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 Bőrre kerülve: A szennyezett bőrfelületet bő vízzel le kell mosni.
A szennyezett ruhát le kell mosni alaposan vízzel, mielőtt
levetné, vagy viseljen kesztyűt. Folytassa az öblítést
legalább 20 percig. Kérjen orvosi segítséget. Mossa ki a
ruházatot újrafelhasználás előtt. Tisztítsa meg alaposan a
cipőt újrafelhasználás előtt.

 Lenyelve: Ha a sérült eszméleténél van, mossa ki a száját, és
itasson vele kevés vizet. . A műfogsort el kell távolítani.
Csak orvosi tanácsra hánytasson. Ha hányás lép fel,
tartsa a sérült fejét lefelé, hogy nehogy a tüdőbe kerüljön
a hányadék. Ha nincs eszméleténél, ne adjon semmit
szájon át, fektesse kényelmes helyzetbe, és forduljon
azonnal orvoshoz. A légutakat tartsa szabadon. A szoros
ruhadarabokat lazítsa meg.

 Szembe jutva: Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, néha felemelve a
felső és az alsó
szemhéjakat. Ellenőrizze és távolítsa el a
kontaktlencséket. Folytassa az öblítést legalább 20
percig. Kérjen orvosi segítséget.

 Egyéb információk: VÉDELEM ELSŐSEGÉLYT NYÚJTÓ DOLGOZÓKNAK
Személyi kockázattal járó vagy megfelelő képzés nélkül
semmilyen intézkedést nem szabad tenni. Ha felmerül a
gyanú, hogy a levegőben jelen van az anyag, az
elsősegélynyújtó viseljen megfelelő védőmaszkot, vagy
független légellátású légzőkészüléket. A szájtól szájba
történő lélegeztetés veszélyes lehet. A szennyezett ruhát
alaposan mossa le, mielőtt eltávolítja, vagy viseljen
védőkesztyűt.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Szemmel érintkezve: Súlyos szemirritációt okoz.

Bőrre kerülve: Nem ismert jelentősebb hatás, vagy kritikus veszély.
Belélegezve: Nem ismert jelentősebb hatás, vagy kritikus veszély.
Lenyelve: Nem ismert jelentősebb hatás, vagy kritikus veszély.

Késleltetett hatások:
Szemmel érintkezve: Fájdalom, könnyezés, kivörösödés
Belélegezve: csökkent magzati tömeg, a magzat halálozásának növekedése,
csontdeformációk.
Bőrrel érintkezve: csökkent magzati tömeg, a magzat halálozásának növekedése,
csontdeformációk.
Lenyelve: csökkent magzati tömeg, a magzat halálozásának növekedése, csontdeformációk.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Tünetileg kell kezelni. Nagy mennyiség lenyelése, vagy belélegzése esetén azonnal forduljon

toxikológiai szakorvoshoz. Nincs specifikus kezelés.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: A környezeti tűztől függő.
 Biztonsági okokból alkalmatlan

oltóanyag:
Nem ismert.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén CO, CO2 gázok képződhetnek.

Nincs specifikus tűz vagy robbanásveszély.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 Tűz esetén viseljen független légellátású légzőkészüléket és védőöltözetet.
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Tűzoltóknak készült ruházati cikkek (sisakok, védőcipők és kesztyűk)
amely megfelel az EN 469 európai szabványnak, az alapvető védelmi szintet nyújtja
kémiai incidensek esetén.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 TANÁCSOK A MENTÉSBEN NEM RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYZET SZÁMÁRA

Vészhelyzetben először mérje fel a veszély mértékét, mielőtt cselekszik. Ne tegye ki magát
sérülés veszélyének. Ürítse ki a környező területet. Az illetéktelen személyeket tartsa távol. Ne
érintse a kiömlött anyagot. Ne lélegezze be a gőzt, vagy permetet. Megfelelő szellőztetés
mellett használja. Nem megfelelő szellőztetés esetén viseljen légzőkészüléket. Viseljen
személyi védőfelszerelést.

TANÁCSOK A MENTÉSBEN RÉSZT VEVŐK SZÁMÁRA
Vegye figyelembe a "TANÁCSOK A MENTÉSBEN NEM RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYZET SZÁMÁRA "
részben leírtakat. A védőruházat tekintetében használja a 8. fejezetben javasolt
személyvédelmi berendezéseket.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 Ne engedje a termék maradékait talajba, élővízbe és közcsatornába. Ha mégis belekerül, a

hatóságot azonnal értesíteni kell.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 CSEKÉLY KIFOLYÁS:

Szüntesse meg a szivárgást, ha biztonságosen megtehető. Vigyük el a tartályokat a kiömlési
területről. Hígítsa vízzel és ronggyal szedje fel, ha vízben oldódik. Alternatív módon, vagy ha
vízben oldhatatlan, inert száraz anyaggal szedje fel és helyezze egy megfelelő hulladéktároló
tartályba. Lépjen kapcsolatba egy engedélyezett hulladékszállítóval, aki elszállítja a
szennyezett visszanyert anyagot.
JELENTŐS KIFOLYÁS: Szüntesse meg a szivárgást, ha biztonságosen megtehető. Vigyük el a
tartályokat a kiömlési területről. Ne engedje az anyagot csatornába vagy vízfolyásba jutni. A
kiömlött anyagot nem gyúlékony, nedvszívó anyaggal fel kell itatni (homok, föld, vermikulit,
diatomaföld) zárt tartályban helyezni és biztonságos lerakó helyre szállítani. Lépjen
kapcsolatba egy engedélyezett hulladékszállítóval. A szennyezett abszorbens anyag
ugyanolyan veszélyt jelenthet, mint a kiömlött termék.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 A biztonságos kezeléshez lásd a 7. szakaszban közölt információkat.

A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. szakaszban közölt információkat.
A hulladék kezelésével kapcsolatban lásd a 13. szakaszban közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Hőérzékeny
 Nedvességre érzékeny
 Kezelés: Védelmi intézkedések:

Használjon személyi védőfelszerelést. Kerülje az
expozíciót - használat előtt szerezzen be a speciális
utasításokat. Kerülje az expozíciót a terhesség alatt. Ne
használja
mindaddig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést
elolvasta és megértette. Kerülje a bőrrel, szemmel,
ruházattal való érintkezést. Ne nyelje le. Ne lélegezze be
a gőzöket. Ha normál használat esetén az anyag légzési
veszélyt jelent, csak megfelelő szellőztetés mellett
használja, vagy viseljen megfelelő légzőkészüléket. .
Eredeti edényben, szorosan lezárva tárolja, ha nem
használja az anyagot. Az üres terméktartályok a termék
maradványait tartalmazhatják, ami veszélyes lehet. Ne
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használja fel újból a tartályt.
HIGÉNIAI KÖVETELMÉNYEK
Amikor ezt a terméket kezeli, sose egyen, igyon vagy
dohányozzon. Evés, ivás, dohányzás előtt kezet kell
mosni. A higiéniára vonatkozó további információkért lásd
a 8. fejezetet is.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: Eredeti edényben, szorosan lezárva, száraz, hűvös, jól

szellőztethető helyen hőtől, gyújtóforrástól, közvetlen
napfénytől távol tárolja. Élelmiszerektől, italoktól,nem
kompatibilis anyagoktól távol kell tartani. A nyitott
konténereket gondosan újra le kell zárni és a szivárgás
megakadályozása érdekében állva kell tárolni. Címkézzen
fel minden konténert. Használjon megfelelő szigetelést,
hogy elkerülje a környezeti szennyezést.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: Ld. 1.2. szakasz
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet nem

tartalmaz az anyagra vonatkozó expozíciós határértéket.
8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Ha a felhasználás során gőz, füst, permet képződik, helyi

elszívó szellőztetés, vagy egyéb elszívó berendezés
szükséges.
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. Vegye le a beszennyeződött ruházatot. A
szennyezett ruhát tisztítsa ki ismételt használat előtt.
Tartson készenlétben szemmosó készüléket. Legyen
biztonsági zuhany készenlétben.

 Szem-/arcvédelem: Viseljen vegyi anyagok fröccsönése elleni védőálarcot.
 Testvédelem: A testvédelmet(védőfelszerelést) a veszélyes anyagok

típusától, mennyiségétől és koncentrációjától, valamint
az adott munkahelytől függően válassza ki.

 Kézvédelem: Viseljen hosszúszárú vegyvédelmi kesztyűt.
A megfelelő védőkesztyű kiválasztása nemcsak az
anyagtól, de egyéb minőségi jellemzőktől is függ és a
gyártótól függően különböző lehet. A pontos
áteresztőképességet a gyártótól kérdezze meg és tartsa
be.

 Légutak védelme: A veszély és az expozíció lehetősége alapján válassza ki a
légzőkészüléket, amely megfelel a megfelelő
szabványnak vagy tanúsításnak. A légzőkészüléket a
légzésvédő programnak megfelelően kell használni,
felszerelés, képzés és egyéb fontos szempontok
biztosítása érdekében.

 Környezeti expozíció ellenőrzése: Ellenőrizni kell a szellőztetésből vagy a munkafolyamatok
berendezéséből származó kibocsátást hogy megfelelnek
a környezetvédelmi jogszabályok követelményeinek.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
 Halmazállapot: folyadék (higroszkópos)
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 Szín: színtelen
 Szag: nincs adat
 Oldhatóság vízben: 250 g/l
 pH-érték: nincs adat
 Forráspont/forrási

hőmérséklettartomány:
177,7 C fok

 Dermedés-/Olvadáspont: < - 120 C fok
 Gőznyomás: 0.19 kPa (szobahőmérséklet)
 Gőzsűrűség: 3.5 (levegő = 1)
 Relatív sűrűség: 1,05 g/cm3
 Viszkozitás: nincs adat
 Lobbanáspont: 73 C fok (zárttéri)
 Gyúlékonyság (szilárd, gáz): nem alkalmazható
 Robbanásveszélyes tulajdonságok: nincs adat
 Robbanási határérték: alsó: 1,5 térf.%, felső: 9,7 térf.%
 Oxidáló tulajdonságok: nincs adat
 Bomlási hőmérséklet: nincs adat
 Öngyulladási hőmérséklet: 282 C fok
 Párolgási sebesség: 0.04 (Butyl acetate = 1)
 Megoszlási hányados: N-oktanol/víz: nincs adat
 VOC: 100%
 Szagküszöbérték nincs adat
9.2 Egyéb információk
 Egyéb információk: Nincs további releváns információ.
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: A termékre/komponensekre nincsenek specifikus adatok.
10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: Stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Előírásszerű tárolás és használat esetén nincs ismert

veszélyes reakció.
10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Gyújtóforrás, hő láng, szikra, nem kompatibilis anyagok.
10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Nincs adat.
10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs. Tűz esetén CO,

CO2 gázok képződhetnek.
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 Akut toxicitás, szájon át: Expozíciós útvonal: Bőr, szem, belégzés, lenyelés

LD50 Oral patkány: 1600 mg/kg
 Bőrkorrózió/bőrirritáció Nincs adat
 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemkárosodást okoz. (nyúlszem, 20 mg, 24 óra:

mérsékelt irritáció.)
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 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Nincs adat.
 Csírasejt-mutagenitás Nincs adat.
 Rákkeltő hatás Nincs adat.
 Reprodukciós toxicitás Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő

gyermeket
 Egyetlen expozíció utáni célszervi

toxicitás (STOT)
Nincs adat.

 Ismétlődő expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

Nincs adat.

 Aspirációs veszély Nincs adat.
 Bőrre irritatív hatású lehet.
 Szembe kerülve irritatív hatású lehet.
 Egyéb információk: A legfontosabb egészségügyi hatások:

Szemmel érintkezve: Súlyos szemirritációt okoz.
Bőrre kerülve: Nem ismert jelentősebb hatás, vagy
kritikus veszély.
Belélegezve: Nem ismert jelentősebb hatás, vagy kritikus
veszély.
Lenyelve: Nem ismert jelentősebb hatás, vagy kritikus
veszély.

Késleltetett hatások:
Szemmel érintkezve: Fájdalom, könnyezés, kivörösödés
Belélegezve: csökkent magzati tömeg, a magzat
halálozásának növekedése, csontdeformációk.
Bőrrel érintkezve: csökkent magzati tömeg, a magzat
halálozásának növekedése, csontdeformációk.
Lenyelve: csökkent magzati tömeg, a magzat
halálozásának növekedése, csontdeformációk.

Késleltetett és azonnali hatások, valamint a rövid és
hosszú idejű expozícióból adódó krónikus hatások:
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő
gyermeket.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
 A vízminőséget kevéssé veszélyeztető anyag. ( 1 ) (A gyártó meghatározása szerint.)
12.1 Toxicitás
 LC50 érték: Nincs adat.
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs adat.
12.3 Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: Nincs adat.
12.4 A talajban való mobilitás
 A talajban való mobilitás: Nincs adat.
12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
 A PBT- és vPvB értékelés

eredményei:
Nincs adat.

12.6 Egyéb káros hatások
 Egyéb káros hatások: Nem ismert jelentősebb hatás, vagy kritikus veszély.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
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13.1 Hulladékkezelési módszerek
 A helyi hatósági előírásoknak megfelelően.

A hulladék keletkezését kerülni kell vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A
felesleges és nem újrahasznosítható anyagokat ártalmatlanítsa
termékeket engedélyezett hulladékkezelési vállalkozón keresztül.
A hulladékot nem szabad kezeletlenül csatornába engedni.

Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat:
A hulladék keletkezését kerülni kell vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A
csomagolást újra kell használni. Az égetést vagy a hulladéklerakót csak akkor szabad
figyelembe venni ha az újrahasznosítás nem megvalósítható.
Speciális óvintézkedés:
Ezt az anyagot és tartályát biztonságos módon kell ártalmatlanítani. Gondoskodni kell a nem
tisztított vagy leöblített üres konténerek kezelésekor.
Az üres tartályok bizonyos termékmaradványokat tartalmazhatnak. Kerülje a
kiömlött anyag érintkezését a talajjal, vízi utakkal, csatornákkal.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
 ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA szerint az anyag nincs szabályozva.
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
A felhasználó helyiségeiben történő szállítás: mindig zárt
tartályokban kell szállítani, amelyek függőlegesen állnak
és biztonságosak. Győződjön meg róla, hogy a
termékeket szállító személyek tudják, mit kell tenniük
baleset vagy kiömlés esetén.

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
 14.5. Környezeti veszélyek Nem
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
A felhasználó helyiségeiben történő szállítás: mindig zárt
tartályokban kell szállítani, amelyek függőlegesen állnak
és biztonságosak. Győződjön meg róla, hogy a
termékeket szállító személyek tudják, mit kell tenniük
baleset vagy kiömlés esetén.

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
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 14.6. A felhasználót érintő
különleges óvintézkedések

A felhasználó helyiségeiben történő szállítás: mindig zárt
tartályokban kell szállítani, amelyek függőlegesen állnak
és biztonságosak. Győződjön meg róla, hogy a
termékeket szállító személyek tudják, mit kell tenniük
baleset vagy kiömlés esetén.

 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.)
XIV. Melléklet (engedélyköteles anyagok jegyzéke): a komponensek nem szerepelnek a
jegyzékben
XVII. Melléklet (korlátozás alá eső anyagok listája): Csak professzionális felhasználók számára.
Seveso kategória: nincs besorolva
Előzetes tájékoztató hozzájárulás (PIC) (649/2012/EU): nincs felsorolva
Ózoncsökkentő anyagok (1005/2009 / EU): nincs felsorolva

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
 Kémiai biztonsági értékelés: Nem áll rendelkezésre.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, H-mondatok:
 H-mondatok:

 H319 Súlyos szemirritációt okoz.

 H360Df Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően
károsítja a termékenységet.

 Veszélyességi osztály/kategória:

 Eye Irrit. 2 Szemirritáció 2
 Repr. 1B Reprodukciós toxicitás 1B
 Egyéb információk: Az osztályozás a következő módszernek megfelelően

történt
1272/2008/EK RENDELETE
Osztályozás
Szemirritáció 2, H319: Szakértői megítélés
Reprodukciós toxicitás. 1B, H360Df: Szakértői megítélés

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
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NOEL - Megfigyelhető hatás nélküli szint
 Készült: A gyártó 2017.01.15.-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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