
 

Megfelel a 1907/2006 (REACH), számú (EK) II. mellékletnek, valamint az általa bevezetett későbbi módosítások 

453/2010 számú (EU) rendeletnek – Európa 

Biztonsági adatlap 
SYNFILM 100 PL 

 

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1 Termékazonosító 

Termék neve 

Termék kódja 

Termák leirása 

Termék típusa 

Egyéb, eszköz  

azonosítás 

SYNFILM 100 

PL 10790 

Nem érhető el. 

Folyadék 

Nem érhető el. 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása  

Azonosított melhasználások 

Nem érhető el 

Elkerülendő felhasználás Ok 

Nem érhető el.  

1.3  A biztonsági adatlap szállítójának adatai  

Royal Purple, Inc. 

1 Royal Purple Lane Porter, 

Texas 77365 USA 

Phone:281-354-8600 Emergency Phone:281-354-8600 

Calumet Sales Company Incorporated Pa 

Monument Chemical BVBA Haven 1972, 

Ketenislaan 3 B-9130 Kallo (Kieldrecht) 

Belgium 

+32 3 570 25 20 

E-mail címe : technical@calumetspecialty.com 

a biztonsági adatlapért felelős  

személy 

 

1.4 1.4 Sürgősségi telefonszám Hivatalos Nemzeti Tanácsadó Testület / Központ  

Telefonszám: : +31 (0) 30274 8888 (24 hours per week and 7 days a week) 

Támogató 

Telefonszám: : 24 hr. CHEMTREC 1-800-424-9300 / International 1-703-527-3887 
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Megfelel a 1907/2006 (REACH), számú (EK) II. mellékletnek, valamint az általa bevezetett későbbi módosítások 453/2010 

számú (EU) rendeletnek – Európa 
 
SYNFILM 100 PL 

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása 
 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 

Termék meghatározása : Keverék 

Osztályozás a 1272/2008 számú EK rendelet ICLP / GHS szerint: 
Nincs besorolva 

Ez a termék az 1272/2008/EK rendelet és az azt követő módosítások szerint nem minősül veszélyesnek.  

Ökotoxicitású összetevők : 7,7%-ban olyan összetevőket tartalmaz, amelyek a vízi környezetre nézve ismeretlen veszélyt 

jelentenek. 

ismeretlen 

Osztályozás az 1999/45 / EK IDPD irányelv szerint: 

Ez a termék az 1999/45/EK irányelv és módosításai szerint nem minősül veszélyesnek.  

Osztályozás : Nincs besorolva. 

A fent említett R-mondatok vagy H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. 

Az egészségre gyakorolt hatásokkal és tünetekkel kapcsolatos részletesebb információkért lásd a 11. szakaszt.  

2.2 Címke elemek 

Figyelem 

Figyelmeztető mondatok  

Elővigyázatossági tanácsok 

Megelőzés  

Reakció 

Tárolás 

Ártalmatlanítás 

További elemek  

a címkéről 

XVII. melléklet – Korlátozások 

a gyártásról, 

forgalombahozatal 

bizonyos anyagok használata, 

veszélyes készitmények és 

cikkek. 
Különleges csomagolási kötelezettségek 

Konténerek, amelyek kötelezőek : Nem alkalmazható. 

z  zárral kell felszerelni 

biztonság a gyermekek 

számára 

Tapintható figyelmeztetés : Nem alkalmazható. 

veszély 

2.3 Egyéb veszélyek 

Egyéb veszélyek amelyek nem    : Hosszan tartó vagy ismételt érintkezés kiszáríthatja a bőrt és irritációt okozhat. 

szerepelnek az 

osztályozásban 
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: Nincsenek figyelmeztetések. 

: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem    
ismertek. 

 
: Nem alkalmazható.  
: Nem alkalmazható. 
: Nem alkalmazható. 

: Nem alkalmazható. 

: Biztonsági adatlap kérésre elérhető . 



 

Megfelel a 1907/2006 (REACH), számú (EK) II. mellékletnek, valamint az általa bevezetett későbbi módosítások 

453/2010 számú (EU) rendeletnek – Európa 

SYNFILM 100 PL 

3. SZAKASZ: Összetétel / az összetevőkre vonatkozó információk 

A termék/összetevő neve  Azonosítók  % Osztályozás 

67/548 / EGK rendelet (EK) sz. 1272/2008 
[CLP ] 

Tipus 

sav 1, 

2-benzol-dikarbonsav, di-

C9-11 elágazó és lineáris 

alkil-észterek, C10-ben 

dúsítva 

CE: 271-091-4 szám 

 CAS: 68515-49-1 

3
 

<
 

- > 1
 

Xi; R36 

Lásd a 16. fejezetet 

a fenti R-kifejezések 

teljes szövegével 

kapcsolatban. 

szem Irit. 2, H319 

A figyelmeztető 

mondatok teljes 

szövegét lásd a 16. 

szakaszban. 

[1] 

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a szállító jelenlegi ismeretei alapján besorolva vannak, és hozzájárulnak a z anyag 

osztályozásához, ezért jelenteni kell ebben a szakaszban.  

Nincsenek olyan további összetevők, amelyek a szállító jelenlegi ismeretei szerint és az alkalmazandó koncentrációkban az 

egészségre vagy a környezetre veszélyesnek minősülnek, megfelelnek a PBT- vagy vPvB-kritériumoknak, vagy azzal egyenértékű 

problémás anyagnak minősülnek. amelyhez foglalkozási expozíciós határértéket rendeltek, ezért ebben a szakaszban jelenteni kell.  

Tipus 

[1] Egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelentő anyag 

[2] Anyag, amelyre munkahelyi expozíciós határértékek vonatkoznak  

[3] Az anyag megfelel a PBT besorolás kritériumainak az (EK) sz. 1907/2006, XIII. melléklet  

[4] Az anyag megfelel a vPvB-re vonatkozó kritériumoknak az (EK) sz. 1907/2006, XIII. melléklet  

[5] Egyenértékű aggodalomra okot adó anyag 

[6] A foglalkozási expozíciós határértékek, ha ismertek, a 8. szakaszban vannak felsorolva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7] Sostanza con grado di problematicita equivalente 

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.  

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Szemkontaktus 

Belélegzés 

Bőrkontaktus 

 Lenyelés 

Mentők védelme 

Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, időnként megemelve a felső és az alsó szemhéjat. 

Ellenőrizze a kontaktlencséket, és ha igen, távolítsa el őket. Forduljon orvoshoz. 

 

A sérültet vigyük friss levegőre, és helyezzük olyan nyugalmi testhelyzetbe, hogy könnyen 

tudjon lélegezni. Ha tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz. Tűz esetén a bomlástermékek 

belélegzése esetén a tünetek késleltetve jelentkezhetnek. Előfordulhat, hogy a kitett személyt 

48 órán keresztül orvosi felügyelet alatt kell tartani. 

Alaposan mossa le szappannal és vízzel, vagy használjon hatékony bőrtisztítót. Távolítsa el a 

szennyezett ruházatot és cipőt. Ha tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz. 

 

 

Öblítse ki a száját vízzel. A sérültet vigyük friss levegőre, és helyezzük olyan nyugalmi 

testhelyzetbe, hogy könnyen tudjon lélegezni. Az anyag lenyelése esetén, ha a kitett személy 

eszméleténél van, adjunk neki kis mennyiségű vizet inni. Ne hánytasson, kivéve, ha azt orvosi 

személyzet utasítja. Ha tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.  

 

Semmilyen személyi kockázattal járó tevékenység vagy megfelelő képzés nélkül nem szabad 

tenni. 

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Lehetséges akut 

egészségi hatások Szembe kerülés: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem 

ismertek. 
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Megfelel a 1907/2006 (REACH), számú (EK) II. mellékletnek, valamint az általa bevezetett későbbi módosítások 

453/2010 számú (EU) rendeletnek – Európa 

SYNFILM 100 PL 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 

Belélegzés 

Bőrkontaktus  

Lenyelés 

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

Bőrzsírtalanító. A bőr kiszáradását és irritációját okozhatja.  

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.. 

A túlzott expozíció jelei/tünetei 

Szemkontaktus 

Belélegzés 

Bőrkontaktus 

Lenyelés 

Nincsenek konkrét adatok. 

Nincsenek konkrét adatok. 

A negatív tünetek a következők lehetnek: 

irritáció 

száradás 

repedések 

 
Nincsenek konkrét adatok. 

4.3 Azonnali orvosi konzultáció vagy speciális kezelések szükségességének jelzése  

Megjegyzések az orvosnak  : A bomlástermékek tűzben történő belélegzése esetén késleltetett.tünetek jelentkezhetnek  

                                                           Előfordulhat, hogy a kitett személyt orvosi felügyelet alatt kell tartani  48 órán keresztül. 
Speciális kezelések: : Nincs speciális kezelés. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1 5.1 Oltóanyag          

Megfelelő oltóanyag  Használjon a környező tűz oltására alkalmas oltóanyagot. 

Nemmegfelelő oltóanyag : Ne használjon teljes vízsugarat. 

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  

Az anyagból vagy a 

keverékből származó 

veszélyek 

Veszélyes termikus 

bomlástermékek 

Tűz esetén vagy felmelegedés esetén nyomásnövekedés következik be, és a tartály 

szétrepedhet. 

A bomlástermékek a következő anyagokat tartalmazhatják: 

szén-dioxid 

szén-monoxid 

nitrogén-oxidok 

kén-oxidok 

5.3 Tűzoltóknak szóló ajánlások  

Különleges védőintézkedések 

tűzoltók számára 

Különleges védőfelszerelés 

tűzoltók számára 

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva az összes személyt a baleset 

helyszínéről. Személyi kockázattal járó vagy megfelelő képzés nélkül olyan tevékenység 

nem végezhető. 

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és zártrendszerű légzőkészüléket (SCBA) kell 

viselniük teljes arcmaszk mellett, túlnyomásos üzemmódban. Az EN 469 európai 

szabványnak megfelelő tűzoltóruházat (beleértve a sisakot, védőcsizmát és kesztyűt) 

alapvető szintű védelmet nyújt a vegyi események esetén. 
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Megfelel a 1907/2006 (REACH), II. mellékletnek, valamint az általa bevezetett későbbi módosítások számú (EK) 

453/2010 számú (EU) rendeletnek – Európa 

SYNFILM 100 PL 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1 6.1 Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  

Azoknak, akik nem 

avatkoznak be 

közvetlenül 

Azoknak, akik 

közvetlenül 

beavatkoznak 

Személyi kockázattal járó vagy megfelelő képzés nélkül olyan tevékenység  nem végezhető. 

Evakuálja a környező területeket. Akadályozza meg az idegen és védtelen személyek 

bejutását. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne járjon rajta. Viseljen megfelelő egyéni 

védőfelszerelést. 

Ha speciális ruházatra van szükség a kiömlött anyag kezelésére, vegye figyelembe a 8. 

szakaszban található információkat a megfelelő és nem megfelelő anyagokról. Lásd még a 

"Nem sürgősségi szolgáltatók számára" című részt. 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések : Kerülje el a kiömlött anyag szétszóródását és elfolyását, valamint a 

érintkezés talajjal, vízfolyásokkal, csatornákkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes 

hatóságokat, ha a termék környezetszennyezést (csatornák, vízi utak, talaj vagy levegő) 

okozott. 

6.3 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  

Kis kiömlés 

Nagy kiömlés 

Állítsa le a menekülést, ha nincs veszély. Vigye el a tartályokat a kiömlési területről. Hígítsuk fel 

vízzel, és ha vízben oldódik, itassuk fel. Alternatív megoldásként, vagy ha vízben nem oldódik, 

száraz, inert anyaggal itassa fel, és megfelelő hulladékgyűjtő tartályba helyezze. Ártalmatlanítsa 

egy felhatalmazott hulladékkezelő cégen keresztül. 

Állítsa le a menekülést, ha nincs veszély. Vigye el a tartályokat a kiömlési területről. Kerülje el a 

szivárgást a csatornarendszerbe, vízi utakba, pincékbe vagy zárt területekre. Mossa le és 

szállítsa a kiömlött mennyiséget egy hulladékkezelő telepre 

vagy a következőképpen járjon el. Az esetleges kiömléseket nem éghető abszorbens 

anyagokkal, például homokkal, földdel, vermikulittal, kovafölddel kell lezárni és összegyűjteni, 

és a terméket a hatályos jogszabályoknak megfelelően egy tartályba kell helyezni. 

Ártalmatlanítsa egy felhatalmazott hulladékkezelő cégen keresztül. 

6.4 6.4 Hivatkozások más : A segélyhívó telefonszámokat lásd az 1. részben.  

   A megfelelő védőeszközökkel       kapcsolatos információkért lásd a 8. szakaszt  

   Egyedi. A hulladékkezeléssel kapcsolatos további információkért lásd a 13. szakaszt.  

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

Az ebben a részben található információk általános információkat és figyelmeztetéseket tartalmaznak. Tekintse meg az 1. 

szakaszban található azonosított felhasználások listáját az expozíciós forgatókönyv(ek)ben rendelkezésre álló konkrét 

információkért. 

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Védelmi intézkedések : Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (lásd 8. szakasz).  

Figyelmeztetéseket  : Az anyag kezelésének helyén enni, inni és dohányozni tilos  

Általános foglalkozási higiénia.                      : A terméket használóknak kezet kell mosniuk és 

arcra evés, ivás és dohányzás előtt. Távolítsa el a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést, mielőtt belép a refektórium te rületére. 

Lásd még a 8. szakaszt a higiéniai intézkedésekkel kapcsolatos további információkért.  

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  

A tárolást a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megtenni.  Tárolja az eredeti tartályban, közvetlen napfénytől védve, 

száraz, hűvös és jól szellőző helyen, távol más összeférhetetlen anyagoktól (lásd 10. szakasz), valamint ételtől és italtól. A tartályt 

a felhasználásig jól lezárva és lezárva kell tartani. A nyitott tartályokat gondosan vissza kell zárni és egyenesen kell tartani, hogy 

elkerüljük a termék véletlen kiömlését. Ne tárolja címkézetlen tartályokban. Megfelelő elszigetelési rendszereket kell biztos ítani a 

környezetszennyezés elkerülése érdekében. 

7.3 7.3 Meghatározott végfelhasználás 

Figyelmeztetések  : Nem elérhető. 
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Megfelel a 1907/2006 (REACH), II. mellékletnek, valamint az általa bevezetett későbbi módosítások számú (EK) 

453/2010 számú (EU) rendeletnek – Európa 

SYNFILM 100 PL 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

Speciális irányelvek: Nem áll rendelkezésre. ipari szektorban 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem  

Az ebben a részben található információk általános információkat és figyelmeztetéseket tartalmaznak. A megadott információk a  

termék tervezett felhasználási módjaira vonatkoznak. További intézkedésekre lehet szükség a  tömeges feldolgozás vagy más olyan 

felhasználások esetén, amelyek jelentősen növelhetik a munkavállalók expozícióját vagy a környezetbe történő kibocsátást.  

8.1 Ellenőrzési paraméterek Foglalkozási expozíciós határértékek Expozíciós határérték nem ismert. 

Monitoring eljárások                       :  

Ha ez a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket tartalmaz, személyi,        

munkahelyi légköri és biológiai monitorozás javasolta szellőztetés vagy más ellenőrző 

intézkedések hatékonyságának és/vagy légzésvédő felszerelés használatának 

szükségességének megállapítására. Lásd a felügyeleti szabványokat, például a következőket: EN 

689 európai szabvány (Légkör a munkahelyen – Útmutató a kémiai vegyületek belélegzése révén 

történő expozíció értékeléséhez a határértékekkel és a mérési stratégiával való összehasonlítás 

céljából) Európai EN 14042 szabvány (Munkahelyi légkör – Útmutató a vegyi és biológiai anyagok 

expozíciójának értékelésére szolgáló eljárások alkalmazásához és használatához) EN 482 

európai szabvány (Munkahelyi légkör – A vegyi anyagok mérésére vonatkozó eljárások 

végrehajtásának általános követelményei) Hivatkozás szükséges a veszélyes anyagok 

meghatározásának módszereiről szóló nemzeti útmutató dokumentumokhoz is.  

 

 
DNEL/DMEL 

 DNEL/DMEL nem álll rendelkezésre. 

PNEC 

PNEC nem áll rendelkezésre. 

8.2 Az expozíció ellenőrzése 

Exposició ellenőrzése 

Megfelelő műszaki ellenőrzések 

Egyéni védelmi intézkedések  

Higiéniai intézkedések : 

A jó általános szellőzésnek elegendőnek kell lennie a kezelő légszennyező 

anyagoknak való kitettségének szabályozásához . 

Szem/arcvédelem 

Bőrvédelem  

Kézvédelem 

 

Testvédő eszköz 

Étkezés, dohányzás és vécéhasználat előtt, valamint a munkaidő végén alaposan mossa 

meg kezét, karját és arcát a vegyszerek kezelése után. Megfelelő technikákat kell alkalmazni 

a potenciálisan szennyezett ruházat eltávolítására. Mossa ki a szennyezett ruhadarabokat, 

mielőtt újra felhasználná. Ügyeljen arra, hogy a szemmosó állomások és a vészzuhanyok a 

felhasználási hely közelében legyenek. 

A jóváhagyott szabványoknak megfelelő védőszemüveget kell használni, ha a 

kockázatértékelés szerint ez szükséges a fröccsenő folyadéknak, ködnek, gázoknak vagy 

poroknak való kitettség elkerülése érdekében. Ha az érintkezés lehetséges, használja a 

következő védelmi eszközöket, kivéve, ha az értékelés magasabb fokú védelem 

szükségességét jelzi: oldalvédővel ellátott védőszemüveg.  

A vegyszerekkel szemben ellenálló és át nem eresztő, a jóváhagyott szabványoknak 

megfelelő kesztyűt mindig kell használni a vegyszerek kezelésekor, ha a kockázatértékelés 

szerint ez szükséges. 

A test védelmére szolgáló egyéni védőfelszerelést az elvégzett munkával kapcsolatos 

kockázatoknak megfelelően kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt szakképzett 

személyzetnek jóvá kell hagynia. 
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8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

Egyéb bőrvédő eszközök 

 
Légutak védelme  

Környezeti expozíció 

ellenőrzése 

Válasszon megfelelő lábbelit és minden további bőrvédő intézkedést az elvégzett 

tevékenység és a vele járó kockázatok alapján. Az ilyen választásokat szakembernek jóvá 

kell hagynia a termék kezelése előtt. 

Használjon egyedi gyártmányú, levegővel tisztított vagy frisslevegős légzőkészüléket, amely 

megfelel a jóváhagyott szabványoknak, ha a kockázatértékelés szerint ez szükséges. A 

légzőkészülék kiválasztásának az ismert vagy várható expozíciós szinteken, a termék 

veszélyein és a kiválasztott légzőkészülék biztonságos működési határértékein kell alapulnia.  

A szellőztetésből vagy a munkafolyamat berendezésekből származó emissziót ellenőrizni 

kell, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelnek a környezetvédelmi jogszabályok 

előírásainak. Egyes esetekben füstölést kell végezni, szűrőket kell hozzáadni vagy műszaki 

változtatásokat kell végrehajtani a technológiai berendezéseken a kibocsátás elfogadható 

szintre csökkentése érdekében. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ  

Megjelenés  

Fizikai állapot Folyadék. 

Szín Nem érhető el. 

Szag Nem érhető el. 

Szag küszöb Nem érhető el. 

pH Nem érhető el. 

Olvadáspont /fagyáspont Nem érhető el. 

  

Kezdeti forráspont és  Nem érhető el. 

forráspont tartomány  

Lobbanáspont  Zárt edény: 252°C 

Párolgási sebesség  Nem érhető el. 

Gyúlékonyság(szilárd, gáz állapotú) 
 
 
 

Nem érhető el. 

Gyúlékonyság, robbanásveszély Nem érhető el. 

felső/alsó határértékei  

Gőznyomás  Nem érhető el. 

Gőzsűrűség  Nem érhető el. 

Relatív sűrűség  Nem érhető el. 

Az oldhatóság(ok)  Nem érhető el. 

Megoszlási hányados: Nem érhető el. 

n-oktanol/víz  

Öngyulladási Nem érhető el. 

hőmérséklete  

Bomlási Nem érhető el. 

hőmérséklet  

Viszkozitás Kinematikai (40°C): 

Robbanásveszélyes tulajdonságok Nem érhető el. 

Oxidáló tulajdonságok Nem érhető el. 

9.2 Egyéb információk 

Nincs további információ . 
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1 Reakcióképesség  Ehhez a termékhez vagy összetevőihez nem állnak rendelkezésre specifikus 

vizsgálati adatok a reakciókészséggel kapcsolatban. 

10.2 Kémiai stabilitás a termék stabil. 

10.3 Veszélyes reakciók              

lehetősége   

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő. 

10.4 Kerülendő körülmények:            Nincs specifikus adat. 

10.5 Nem összeférhető anyagok Nincs specifikus adat 

10.6 Veszélyes  

bomlástermékek 

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem 

keletkezhetnek  

di decomposizione pericolosi. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ  

Akut toxicitás 

A termék/összetevő neve  Eredmény  Faj  Dozis Kitettség  

sav 1, 

2-benzol-dikarbonsav, di-C9-11 

elágazó és lineáris alkil-

észterek, C10-ben dúsítva 

DL50 Bőr Nyúl 16000 mg/kg  

 DL50 Oralis Patkány >60000 mg/kg - 

Következtetés / Összefoglaló: Nem áll rendelkezésre.  

Akut toxicitási becslések :       Nem áll rendelkezésre. 

Irritáció / korrózió 

A termék/összetevő neve  Eredmény Faj Pontszám  Kitettség  Megfigyelés  

sav 1, 

2-benzol-dikarbonsav, di-C9-11 

elágazó és lineáris alkil-

észterek, C10-ben dúsítva 

Szem - Enyhén irritáló  Nyúl  0.1 Mililiter  

Következtetés / Összegzés: Nem érhető el  

Figyelemfelhívás   

Következtetés / Összegzés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nem érhető el  

Mutagenitás   

Következtetés / Összegzés: Nem érhető el  

Rákkeltő hatás   

Következtetés / Összegzés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nem érhető el  

Reprodukciós toxicitás   

Következtetés / Összegzés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nem érhető el  

Teratogenitás   
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11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

Következtetés / Összefoglalás  : Nem érhető el. 

Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció 

Nem érhető el. 

Tossicitá specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta 

Non disponibile. 

Aspirációs veszély 

Nem érhető el. 

Információk a valószínű  

expozíciós módokról 

Lehetséges akut egészségügyi hatások 

Várható bejutási utak: Szájon át, Bőrön keresztül, 
belégzés. 

Szemkontaktus  

Belélegzés 

Bőrkontaktus  

Lenyelés 

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

Bőr zsírtalanító. A bőr kiszáradását és irritációját okozhatja.  

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőkkel kapcsolatos tünetek 

Szemkontaktus 

Belélegzés 

Bőrkontaktus 

Lenyelés 

Nincsenek konkrét adatok. 

Nincsenek konkrét adatok. 

A negatív tünetek a következők lehetnek: 

irritáció 

szárazság 

repedések 
Nincsenek konkrét adatok. 

Késleltetett, azonnali és krónikus hatások rövid és hosszú távú expozícióból  

Rövid távú expozíció 

Nem érhető el. 

Nem érhető el. 

Lehetséges azonnali hatások 

Lehetséges késleltetett hatások 

Hosszú távú expozíció 

Lehetséges azonnali hatások 

Lehetséges késleltetett hatások 

ffetti ritardati 

Nem érhető el. 

Nem érhető el. 

Lehetséges krónikus egészségügyi hatások 

Nem érhető el. 

Következtetés/Összefoglalás 

Általános 

Rákkeltő hatás  

 Mutagenitás  

Teratogenitás 

Fejlődésre gyakorolt hatások 

 A termékenységre gyakorolt 

hatások 

Nem érhető el. 

Hosszan tartó vagy ismételt érintkezés károsíthatja a bőrt és irritációt, repedést és/vagy 

bőrgyulladást okozhat. 

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

Egyéb információi : Nem érhető el. 
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1 Toxicitás 

Következtetés / Összefoglalás  : Nem érhető el. 

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 

Következtetés/összefoglalás               : Nem éerhető el. 

12.3 Bioakkumulációs potenciál 

A termék/összetevő neve  LogPow BCF Lehetséges  

sav 1, 

2-benzol-dikarbonsav, di-C9-11 

elágazó és lineáris alkil-

észterek, C10-ben dúsítva 

8.8 0.1 alacsony  

12.4 Mobilitás a talajban 

Talaj/víz megoszlási együttható (Koc): Nem érhető el.  

Mobilitás :Nem érhető el. 

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei 

PBT :   Nem alkalmazható. 

vPvB :    Nem alkalmazható. 

12.6 Egyéb káros hatások  :   Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  

Az ebben a részben található információk általános információkat és figyelmeztetéseket tartalmaznak. Tekintse meg az 1. szaka szban 

található azonosított felhasználások listáját az expozíciós forgatókönyv(ek)ben rendelkezésre álló konkrét információkért. 

13.1 Hulladékkezelési módszerek 

Termék Ártalmatlanítási 

módszerek 

Veszélyes hulladék 

Csomagolás Ártalmatlanítási 

módszerek 

Különleges óvintézkedések 

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak 

lehetséges. A termék, az oldatok és a melléktermékek ártalmatlanítását mindig a 

környezetvédelmi és hulladékkezelési törvényi előírásoknak, valamint az egyes illetékes helyi 

hatóságok előírásainak megfelelően kell végrehajtani. A felesleges és nem újrahasznosítható 

termékeket egy felhatalmazott hulladékkezelő cégen keresztül ártalmatlanítsa. A kezeletlen 

hulladékot nem szabad a csatornahálózatba helyezni, kivéve, ha az maradéktalanul megfelel 

az egyes intézmények és a jogszabályok előírásainak. 

 

A szállító jelenlegi ismeretei alapján ez a termék nem tartozik a 91/689/EC EU irányelv 

szerinti veszélyes hulladékok közé. 

 

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak 

lehetséges. A hulladék csomagolást újra kell hasznosítani. Az elégetést vagy a lerakást csak 

akkor szabad fontolóra venni, ha az újrahasznosítás nem kivitelezhető.  

 

Ne dobja ki a terméket és a tartályt, kivéve a megfelelő óvintézkedéseket. Az üres tartályok 

vagy bélések visszatarthatják a termékmaradványokat. Kerülje el a kiömlött anyag 

szétszóródását és elfolyását, valamint a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal 

való érintkezést. 
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14. SZAKASZ: Szállítási információk 
 ADR/RID ADN IMDG IATA 

14.1  ENSZ szám  Nem szabályozott. Nem szabályozott. Nem szabályozott . Nem szabályozott . 

14.2 Nome di 

spedizione 

dell’ONU 

- - - - 

14.3  Az ENSZ 

megfelelő szállítási 

megnevezése  

    

14.4  Csomagoló 

csoport  

- - - - 

14.5  Környezeti 

veszélyek  

No. No. No. No. 

További információ - - - - 

14.6 Különleges 

óvintézkedésekkedések a 

felhasználók számára 

14.7  Ömlesztett szállítás a 

MARPOL 73/78 az IBC 

kódex II. melléklet szerint 

 
15. SZAKASZ: Szabályozási információk 
 

15.1 Az adott anyagra vagy keverékre vonatkozó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírások és jogszabályok   

(EK) 1907/2006 (REACH) számú EU rendelet  

XIV. melléklet – Az engedélyezéshez kötött anyagok listája 

 XIV. melléklet 

Egyik összetevő sem szerepel a listán. 

Rendkívül aggodalomra okot adó anyagok  

Egyik összetevő sem szerepel a listán. 

XVII. melléklet – Korlátozások  : Nem alkalmazható. 

egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártásáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról Egyéb EU előírások 

Európai jegyzék  

Legalább egy komponens nem szerepel az EINECS-ben (Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke), de minden komponens 

szerepel az ELINCS-ben (A bejelentett vegyi anyagok európai listája).  Lépjen kapcsolatba a szállítóval az anyag leltári állapotával 

kapcsolatos információkért. 

 
Seveso II irányelv 

Ezt a terméket nem szabályozza a Seveso II irányelv. 
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15. SZAKASZ: Szabályozási információk 

Nemzetközi szabályzatok 

Vegyi fegyverekről szóló egyezménylista – I., II. és III. táblázat: Vegyi vegyületek 

Nincs a listán. 

Montreali Jegyzőkönyv (A, B, C, E melléklet) 

Nincs a listán. 

Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról 

Nincs a listán. 

Rotterdami egyezmény az előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásról (PIC)  

Nincs a listán  

ENSZ-EGB jegyzőkönyv a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és nehézfémekről szóló Aarhusi 
egyezményhez 

Nincs a listán. 

Nemzetközi címtárak  

Inventario nazionale 

Australia 

Canada 

Kina 

Japán 

Malaysia 

Új Zéland 

Fülöp-szigetek 

Koreai Köztársaság  

Taiwan 

Egyesült Államok 

15.2 15.2 Kémiai biztonsági 

 értékelés 

: Minden alkatrész jegyzékbe vett vagy kivételezett. 

: Nem meghatározott. 

: Minden alkatrész jegyzékbe vett vagy kivételezett. 

: Legalább egy összetevő nincs felsorolva. 

: Nem meghatározott. 

: Nem meghatározott. 

: Nem meghatározott. 

: Nem meghatározott. 

: Nem meghatározott. 

: Legalább egy összetevő nincs felsorolva. 

: Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyekhez még mindig szükség van 

kémiai biztonsági értékelésre. 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

17 Az előző kiadáshoz képest megváltozott információkat jelöl. 

Rövidítések és betűszavak              : ATE = Az akut toxicitás becslése  

CLP = osztályozás, címkézés és csomagolás [1272/2008/EK rendelet] DMEL = 

 Származtatott minimális hatásszint DNEL = Derived No Effect Level  

EUH indikáció = CLP-specifikus kockázati rendelkezések  

PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív, Mérgező 

PNEC = becsült hatásmentes koncentráció 

RRN = REACH regisztrációs szám 

vPvB = Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

Az 1272/2008/EK rendelet [CLP / GHS)] szerinti osztályozás származtatására használt eljárás 

Osztályozás  Indokolás  

Nincs besorolva .  

Teljes szövege: rövidített 

figyelmeztető mondatok  

H319 Súlyos szemirritációt okoz  
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16. SZAKASZ: Egyéb információk  

Teljes szöveg: osztályozások [CLP / 

GHS] 

Szem Irrit. 2, H319 SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ – 2. kategória 

Az R-mondatok teljes szövege: 

rövidítve  

R36- Szemizgató hatású.  

Teljes szöveg: besorolások [DSD / 

DPD] 

Xi - Irritáló  

Kiadás dátuma: 06/22/2015  

Felülvizsgálat   

Verzió : 1  

Figyelmeztetés az olvasónak 

Legjobb tudomásunk szerint a jelen dokumentumban szereplő információk helyesek. Azonban sem a fent említett 

szolgáltató, sem annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget ezen információk helyességéért vagy teljességéért.  

Az anyagok alkalmasságának végleges meghatározása a felhasználó kizárólagos felelőssége. Minden anyag váratlan 

veszélyeket jelenthet, ezért óvatosan kell használni. Bár ez a dokumentum leír néhány kockázatot, nem garantálható, hogy 

ezek az egyedüli kockázatok. 
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