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

Kiállítás dátuma: 2018.05.08.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosító
 A keverék/anyag neve: ZEOLIT (KLINOPTILOLIT)
 Termékkód/egyedi azonosítók: CAS: 68989-22-0
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt
felhasználásai
 Felhasználási terület: Csúszásmentesítés.
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
(munkaidöben)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás az 1272/2008/EK szabályozása értelmében
 Egyéb információk:
2.2 Címkézési elemek
 Nem jelölésköteles.
 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint az anyag/keverék veszélyességi besorolása

nem indokolt
 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

 P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/ permet belélegzése tilos.
 P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1 Anyagok
 Tartalom: Természetes eredetű alumínium-szilikát ásvány, zeolit

(klinoptilolit), amely a módosítás következtében ezüstöt
is tartalmaz. Általános képlete M2/nOAI2SiyO2y+4xH2O.
M pozitív ion, amely eltávozhat és más fémionokra
(esetünkben Ag) cserélődhet, n a kation vegyértéke, y 2
vagy nagyobb szám, x a vízmolekulák száma.
Kristályszerkezetében következők találhatók:
SZILÍCIUM-DIOXID 67-76% CAS: 7631-88-9 EINECS: 231-
545-4
ALUMÍNIUM-OXID 10-12% CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-
691-6
VAS-OXID 1,5-2,5% CAS 1309-37-1 EINECS: 215-168-2
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KÁLCIUM-OXID 5-3,5% CAS 1305-78-8 EINECS: 215-138-9
MAGNÉZIUM-OXID 0,2-1,8% CAS 1309-48-4 EINECS: 215-
171-9
KÁLIUM-OXID 0,3-4,3% CAS 12136-45-7 EINECS: 235-27-
-6
NÁTRIUM-OXID 0,3-2% CAS 1313-59-3 EINECS: 215-108-9
EZÜST 0,00001% CAS 7440-22-4 EINECS: 231-131-3

 Összetevők:

 zeolit
  CAS-szám: 68989-22-0
  EINECS-szám: 614-876-2
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.
Tünetek jelentkezése esetén forduljunk orvoshoz.

 Bőrre kerülve: Az elszennyeződött ruházatot el kell távolítani, a
bőrfelületet bő szappanos vízzel le kell mosni. Tünetek
jelentkezése esetén forduljunk orvoshoz.

 Lenyelve: Amennyiben a sérült eszméleténél van a száját vízzel
öblítsük ki itassunk vele sok vizet. Tilos az eszméletlen
sérülteknek bármit szájon át beadni illetve hánytatni.

 Szembe jutva: A szemet bő vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett)
legalább 15 percig öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén
forduljunk orvoshoz!

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Nincs adat.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ORVOS RÉSZÉRE: nincsen különleges előírás! A termék

lenyelése nem okoz panaszt, tünetek nélkül távozhat a bélrendszerből.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: A környezeti tűztől függő.
 Biztonsági okokból alkalmatlan

oltóanyag:
Nem ismert, a környezetben bármely szokásos oltóanyag
alkalmazható.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén bomlástermékek nem keletkeznek.
 Egyéb információk: Nem tűzveszélyes, nem éghető anyag!
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 Az előírásoknak megfelelően teljes védőöltözet viselendő.
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 A baleset helyszínén biztosítsuk a szellőzést, a mentesítéshez használjunk egyéni

védőeszközöket.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 A környezetbe jutott anyagot illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi

előírásoknak megfelelően kell kezelni.. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe,
talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni.
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6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 A kiszóródott anyagot mechanikusan gyűjtsük össze, söpörjük, szedjük és rakjuk edénybe.

Kerüljük a kiporzást.
6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 Használja a 8. fejezetben javasolt személyvédelmi berendezéseket. Az anyagot a 13.

fejezetben jelölt szabályok (Ártalmatlanítási Szempontok) szerint kell ártalmatlanítani.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Kezelés: Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről! A szokásos

higiénés eljárások betartása kötelező, kerülni kell a
belélegzést, szembe, bőrre jutását. Nem tűz- és
robbanásveszélyes!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: A termék csak az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel

ellátott edényben tárolható. A tároló helyiség
megfelelően szellőztethető és takarítható legyen!

 Tárolási idő: Szobahőmérsékleten korlátlan ideig tárolható.
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

alapján:
CAS 1344-28-1: DIALUMÍNIUM-TRIOXID (Al-ra számítva):
ÁK = 6 resp.
CAS 1309-37-1: VAS(III)-OXID (Fe-ra számítva): ÁK = 6
resp.
CAS 1305-78-8: KALCIUM-OXID: ÁK = 5 mg/m3, CK= 10,5
mg/m3
CAS 1309-48-4: MAGNÉZIUM-OXID (Mg-ra számítva): ÁK
= 6 resp, CK= 24 resp
CAS 7440-22-4: EZÜST, fém: ÁK = 0,1 mg/m3, CK= 0,4
mg/m3

8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Megfelelő szellőzés biztosítása.

Általános és higiéniai intézkedések:
A termék szembe és bőrre kerülése kerülendő. Munka
közben étkezni, inni és dohányozni tilos!
A munkavégzés szüneteiben folyóvizes kézmosás, a
munka után folyóvizes szappanos tisztálkodás szükséges.

 Szem-/arcvédelem: Megfelelő, a porral szemben védelmet nyújtó
védőszemüveg.

 Testvédelem: Megfelelő munkaruházat ajánlott.
 Kézvédelem: Tartós használat esetén megfelelő védőkesztyű.
 Légutak védelme: Elégtelen szellőzés esetén megfelelő pormaszk, porálarc

biztosítása szükséges.
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
 Halmazállapot: szilárd por, őrlemény: szemcseméret: 0,6-2 mm.
 Szín: világos sárgás-szürke
 Szag: nem jellemző
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 Oldhatóság vízben: nem oldódik
 pH-érték: nincs adat
 Dermedés-/Olvadáspont: nincs adat
 Gőznyomás: nem illékony
 Relatív sűrűség: 2,6 g/cm3
 Lobbanáspont: nem alkalmazható
 Gyúlékonyság (szilárd, gáz): nem gyúlékony
9.2 Egyéb információk
 Egyéb információk: Sav és lúg álló.
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes

reakció.
10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: Normál tárolási és kezelési körülmények között stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Rendeltetésszerű használat esetén nincs.
10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű használat esetén nincs.
10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Rendeltetésszerű használat esetén nincs.
10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs.
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 Akut toxicitás, szájon át: Nincs adat.
 Egyéb információk: Rendeltetésszerű használat esetén a készítmény nem

károsítja az egészséget. -Bőr: Általános érzékenység
mellett nem okoz irritációt. -Szem: Nem okoz irritációt.
Szembe jutásnál bő vízzel öblítsük ki.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1 Toxicitás
 LC50 érték: Vizes környezetben az ezüsttartalma miatt baktericid,

virucid hatása van. A termékre vonatkozóan nem állnak
rendelkezésre pontos ökotoxikológiai adatok. Kompatibilis
a talajok összetételével.

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: Nincs adat
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
 Nem veszélyes hulladék. A készítmény maradékainak kezelésére és elhelyezésére a vonatkozó

rendeletekben foglaltak irányadóak.
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
--

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
--

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
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
--

 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.)
15.2 Kémiai biztonsági értékelés
 Kémiai biztonsági értékelés: Nem készült/nem szükséges.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, H-mondatok:
 Egyéb információk: Adatforrások:
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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
NOEL - Megfigyelhető hatás nélküli szint

 Készült: A gyártó 2013.11.18.-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.
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