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

Kiállítás dátuma: 2008.02.19.                                                          Felülvizsgálva: 2010.06.22.

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

A készítmény/anyag neve: VÍZÜVEG OLDAT

Felhasználási terület: Tisztítószer gyártás (textil mosóporok, öblítõszerek, ipari
tisztítószerek) Hulladékpapír feldolgozás, ragasztóanyagként,
építõipari felhasználásra, tûzvédelmi célokra, általános ipari
felhasználásra.

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: .

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:
Xi irritatív

R-mondatok:
36/38 Szem- és börizgató hatású.
41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

Tartalom: Nátrium-szilikát vizes oldata

Összetevök:
nátrium-szilikát

Mennyiség: < 40%
CAS-szám: 1344-09-8
EINECS-szám: 215-687-4
EU-jel/R-mondat: C/34

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.

Börre kerülve: A szennyezett börfelületet bö vízzel és szappannal le kell mosni.
Börpanaszok jelentkezése esetén a sérültet szakorvosi ellátásban
kell részesíteni.
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Lenyelve: Az anyag véletlenszerü lenyelése esetén, ne hánytassuk a sérültet,
mossuk ki a száját, sok vizet itassunk vele és forduljunk azonnal
orvoshoz.

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

5. Tüzvédelmi intézkedések:

Tüzveszélyességi besorolás: Nem gyúlékony

Oltóanyag: A környezeti tüztöl függö.

Biztonsági okokból alkalmatlan
tüzoltószer:

nincs

6. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozó óvintézkedések: Viseljen védöfelszerelést. Az illetéktelen személyeket tartsa távol.
Kerülje a szemmel, bõrrel való érintkezést.

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 (földdel, homokkal, egyéb
semleges anyaggal) - csúszásveszély miatt haladéktalanul fel kell
itatni, zárt tartályba helyezni (aluminium nem lehet) és biztonságos
lerakó helyre szállítani.
Mossa le vízzel az érintett területet.
Az abszorbeált anyagot a helyi hatósági elõírásoknak megfelelõen
kell ártalmatlanítani.

Egyéb információk: Kiömléskor csúszásveszély!

7. Kezelés és tárolás:

Fagyveszélyes

Kezelés: Kerülje a szemmel, bõrrel való érintkezést. Viseljen
védõfelszerelést. A tartályokat óvatosan nyissa!

Tárolás: Hûvös, száraz, jól szellõztethetõ helyen, közvetlen napfénytõl
védve kell tárolni. Alumínium edényben, színesfémbõl készült, ill
horganyzott göngyölegben, üvegedényben nem szabad tárolni!
Eredeti edényben, fagymentes helyen tárolja.

Speciális felhasználás: Tisztítószer gyártás (textil mosóporok, öblítõszerek, ipari
tisztítószerek) Hulladékpapír feldolgozás, ragasztóanyagként,
építõipari felhasználásra, tûzvédelmi célokra, általános ipari
felhasználásra.

8. Az expozíció ellenörzése és egyéni védelem:

Szemvédelem: Viseljen vegyi anyagok fröccsönése elleni védõálarcot.
Az alkalmazandó európai szabvány az EN 166-ban található.

Testvédelem: Védöruha használata kötelezö. Overall, vegyszerálló lábbeli,
vízhatlan védõruházat.
A mosodát tájékoztatni kell a szennyezõdés veszélyeirõl.
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Kézvédelem: Viseljen hosszúszárú vegyvédelmi kesztyût.
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.
Ha a kesztyûn öregedés jelei mutatkoznak, azt azonnal ki kell
cserélni.
Javasolt anyag: Latex, KCP-Lapren 706/0,6 mm 
Az alkalmazandó európai szabvány az EN 374-ben található.

Légzésvédelem: Szórás esetén B szûrõs gázálarc.

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: viszkózus folyadék

Szín: víztiszta, színtelen, vagy enyhén sárga

Szag: szagtalan

Oldhatóság vízben: korlátlan

pH-érték: 10-12

Forráspont: 100 C fok

Sürüség: 1,368 g/cm3

Viszkozitás: 135 mPas (20 C fok)

Gyúlékonyság: nem gyúlékony

Egyéb információk: Szárazanyag tartalom:  36,3%

10. Stabilitás és reakcióképesség:

Veszélyes bomlástermékek: Fémekkel érintkezve hidrogén képzõdhet, mely tûz- és
robbanásveszélyes.

Veszélyes reakciók: Savak hatására kicsapódik.
Higroszkópos, a levegõbõl nedvességet és széndioxidot vesz fel.
A levegõ széndioxid tartalmának hatására gélesedéssel járó
kovasavkiválás következik be.
Megtámadja az aluminiumot, ónt, cinket, sárgarezet és ötvözeteit.
Az üveg-, zománc-, porcelánfelületeket megmarja.
Az állati eredetû anyagokat (bõrt, gyapjút) elbontja.

Távol tartandó: Bõr, gyapjú, üveg, porcelán, sav, Al, Zn, Cu.

11. Toxikológiai információk:

Börre irritatív hatású lehet.

Szembe kerülve irritatív hatású lehet.

Nyálkahártyát irritálhatja.
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LD50 patkányon, oral: > 2000 mg/kg

Egyéb információk: Szenzibilizáló hatása nem ismert.
Hosszantartó toxicitás:  késleltetett hatás lehetséges.

12. Ökológiai információk:

A vízminöséget kevéssé veszélyeztetö anyag. ( 1 ) (A gyártó meghatározása szerint.)

LC50 érték: > 100 mg/l (hal, 96 óra)

Biológiai lebonthatóság: nem lehetséges, mivel szervetlen anyag

Egyéb információk: EC50: > 100 mg/l (Daphnia magna, 48 óra)
Ne engedje a terméket csatornába, felszíni vizekbe.
A savas és lúgos termékek csatornába vezetésekor arra kell
vigyázni, hogy a bevezetett szennyvíz pH értéke 6-10 között
legyen, mivel a pH eltolódás a csatornában és a biológiai
tisztítókban zavarokat okozhat.

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.

EWC hulladékkód: 06 13 14 szilárd sók és azok oldatai, melyek különböznek a 06 03
11-tõl és a 06 03 13-tól.
Tisztítatlan csomagolóanyag: 
15 01 10 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

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:

Xi irritatív

R-mondatok:
36/38 Szem- és börizgató hatású.
41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

S-mondatok:
1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
26 Ha szembe kerül, bö vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot

és címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Érvényes magyar törvények és rendeletek:
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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:
34 Égési sérülést okoz.

Egyéb információk: Felülvizsgált fejezetek: 1-16.

Készült: A gyártó 2010.06.19.-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.


