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  A 67/548 EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008    

  december 16.-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, ill  az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint felülvizsgálva, és az   

  előzőeknek megfelelően módosítva elkészített biztonsági adatlap.                                                                A felülvizsgálat időpontja: 2012. január  26.-a. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

         

1.   Az anyag/készítmény, és a társaság / vállalat azonosítása : 

 

   1.1     Az anyag/készítmény azonosítása :      CSAVARLAZÍTÓ  FOLYADÉK 

   1.2     A készítmény azonosított felhasználása :  Kiválóan alkalmazható a berágott, korrodeálódott, berozsdásodott kötőelemek könnyű szétszerelhetőségét 

             biztosítani. 

   1.3     Gyártó / forgalmazó cég:   TRIOXID  BT,   6725 Szeged, Kálvária sgt. 87sz  

             A biztonságtechnikai adatlapért felelős személy:  Etédi  Attila ,   

   1.4     Sürgősségi egészségügyi információ :  Fodor József OKK-OKBI     1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. sz.      ETTSZ  tel :  06/1/476-6464 

             Az ETTSZ díjmentesen hívható zöld száma:    06 / 80 / 201 – 109,   24 órában hívható! 

 

   2.       A veszély azonosítása : 

 

    A készítményt a 67/54/EGK, és az 1999/45/EK osztályozási irányelvei alapján, az alábbiak szerint soroltuk be:  

 

    

          F+,   Fokozottan tűzveszélyes!                                                    Xn,   Ártalmas ! 

 

  2.1      Információ az emberre, ill. a környezetre vonatkozó veszélyekről, esetleges nem rendeltetésszerű használat alkalmával:  

 

            A készítmény az alkalmazott anyagok  miatt fokozottan tűz, és robbanásveszélyes ! A készítmény használata  alkalmával kerülni kell a  folyadékkal      

             történő közvetlen érintkezést, ill. kerüljük az anyag lenyelését, belélegzését, valamint a szembe jutását, mert az alkalmazott  anyagkeverék esetlegesen     

             ártalmas lehet ! Meg kell akadályozni a folyadék környezetbe történő kijutását, mert az élő környezetet olajfilmmel, és oldószerekkel szennyezheti !   

            Rendeltetésszerű használat  esetén is figyeljünk a munkakörnyezetben a légmozgásra, az áramló levegő az anyagot nem kívánt helyre sodorhatja. 

 

             R 12:  fokozottan tűzveszélyes!; R 20/21/22: belélegezve, bőrrel érintkezve, és lenyelve ártalmas!; R 36/37/38: szem és bőrizgató hatású, izgatja a 

             légutakat. R 52/53: ártalmas a vízi  szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat! ( lásd még a 16. pontban )  

 

  2.2     Megelőzés: 

            Sugárzó hőtől, gyújtóforrástól, tűző napfénytől, forró felületektől, szikrázó anyagtól, erős savaktól, lúgoktól, és oxidálószerektől távol tartandó! 

            Tárolás:   maximum  35 C° - on !  A használat során kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását, valamint a  belélegzését, és a szembejutást ! 

 

  3 .      Összetétel / Az alkotórészekre vonatkozó információ : 

 

  3.1   A készítmény összetétele:     ásványolaj finomítvány, + oldószerek keveréke   

  3.2   A hatóanyagként alkalmazott ásványolaj, és az oldószerek veszélyes anyagnak minősülnek.   

3.3 A hordozóolaj CAS / EINECS  száma :  90640 – 97 – 4 /  2926605 ;  50 %  alatt, oldószer I. CAS/EINEC száma:  110-54-3 /  203-77- 6; ( Xn ) ,    

50 % alatt, oldószer II. CAS/ EINEC száma:  93763-35-0 / 297-854-1, 50 % alatt, egyéb összetevők: 1 %  alatt.                                                                                                                                              

  3.4   A veszélyre utaló jelzések :    F+,  és   Xn, ill.   R 12,   R 20/21/22,    R 36/37/38,   R 52/53.    (lásd a 16. pontban ) 

 

 

- / - 
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  4.      Elsősegély nyújtási  intézkedések : 

  
  4.1   Belégzés esetén:     az érintett személyt friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe kell lefektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani.                       

                                          A légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Azonnal orvoshoz kell fordulni! 

  4.2    Bőrre kerülve :       a szennyezett ruhát távolítsuk el, az érintett testrészt melegvizes, szappanos mosással tisztítsuk meg.  

  4.3    Szembe jutva :       a  szemet bő vízzel (szemhéjjak széthúzása mellett) legalább 15 percig öblíteni. A sérültet azonnal vigyük orvoshoz. 

  4.4    Lenyelve:    ha a sérült eszméleténél van, vízzel óvatosan öblítsük ki a száját. Nem szabad hányatni.  A helyszínre azonnal orvost kell hívni,     

                                és a  címkét  meg kell mutatni! 

  4.5    Az elsősegélynyújtáshoz szükséges speciális eszközök:      Célszerű az erre a célra rendszeresített szemöblítő pohárka használata. 

  
  5.     Tűzvédelmi intézkedések: 

 

  5.1   Alkalmazható tűzoltószerek :      oltóhomok, oltópor, tűzoltóhab, széndioxid haboltó. 

  5.2   Nem alkalmazható tűzoltószerek :    víz, vízsugár. 

  5.3   Esetlegesen keletkező veszélyes égéstermékek, gázok :      széndioxid, szénmonoxid. 

  5.4   Speciális védőfelszerelés :     nem szükséges   

 

6.    Intézkedések baleset esetén:  

  

  6.1   Személyekre vonatkozó óvintézkedések :     a környezetben esetlegesen előforduló, ill. fellelhető gyújtóforrások azonnali megszüntetése mellett,    

                                                                                           gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Javasolt az olajálló személyi védőeszközök használata. 

  6.2   A környezetre vonatkozó óvintézkedések :    körülhatárolással, vagy egyéb módon meg kell akadályozni az anyag csatornába, ill. a talajba,    

                                                                                           talajvízbe,  vagy a felszíni vizekbe jutását. 

  6.3   A szennyezésmentesítés módszerei :  az esetlegesen kifolyt, kiömlött keveréket homokkal, fűrészporral, vagy egyéb abszorbens anyaggal kell felitatni !   

                                                                       Figyelem! A felitatott anyag veszélyes hulladékként kezelendő ! 

 

Figyelem !   A készítmény nem rendeltetésszerű használata esetén adódhatnak balesetek. 

 

 7.    Kezelés és tárolás: 

  

 7.1   Kezelés :    a biztonságos kezelés érdekében készítményt  hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani!  Hegesztési felületek, szikrák, forró  felületek   

                            közelében nem szabad használni!  Gondoskodni kell a raktárnak megfelelő szellőztetéséről, és a  gyúlékony gócpontok eltávolításáról.    

                            Zárt helyiségben elszívást  kell biztosítani.  

 

 7.2   Tárolás :   száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani. Erős savaktól, lúgoktól, oxidálószerektől távol  kell  tartani. Maximális tárolási  

                          hőmérséklet 35 Cº Gyermekektől elzárva,és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! 

 

7.3   Különleges felhasználás:   nincsen különleges felhasználásra vonatkozó információ. 

 

8.    Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem : 

  

8.1   Expozíciós határértékek:   a készítményben a hatóanyag keverékének expozíciós határértéke nem ismert.  

                                                 

         Az expozíciós határértékeket, biológiai mutatókat, és a foglalkozási expozíció ellenőrzésére vonatkozó szabályozást, a munkahelyek kémiai   

         biztonságáról szóló 25/2000. ( IX.30. ) EüM – SzCsM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

 

- / -        
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 folytatása a 8. pontnak: 

 

8.2   Az expozíció ellenőrzése:   E dokumentum segítségével lehet minimalizálni a munkavégzőket, és a környezetet esetlegesen érintő expozíciót. 

         Az expozíciós határértékeket, biológiai mutatókat, és a foglalkozási expozíció ellenőrzésére vonatkozó szabályozást a munkahelyek kémiai   

                        biztonságáról szóló 25/2000. ( IX.30. ) EüM_SzCsM együttes rendelet 2 számú melléklete tartalmazza. 

8.2.1A foglalkozási expozíció ellenőrzése: 

         •     Légzésvédelem:    rendeltetésszerű használat esetében külön védőfelszerelés, védőálarc nem szükséges. 

         •     Kézvédelem :     rendeltetésszerű használat alkalmával, külön védőkesztyű nem szükséges. 

         •     Szemvédelem :    rendeltetésszerű használat során védőszemüveg használata nem szükséges.  

         •     Bőrvédelem :     rendeltetésszerű használat esetén külön védőruházat viselése nem szükséges. 

 

A készítmény használata közben a megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell! 

 

8.2.2 A környezeti expozíció ellenőrzése: 

         A készítmény használata rendeltetésszerű felhasználás esetén kockázatmentes.                                                       

                                           

         Ezúton hívjuk fel a figyelmet a termék használatával kapcsolatosan: a készítmény anyagmaradéka veszélyes hulladékként kezelendő !  

                                                                                               

9.    Fizikai és kémiai tulajdonságok: 

 

9.1 Általános információ : a készítmény 5 literes műanyag kannában kerül forgalomba.  A készítmény halvány barnás színű, határozottan oldószerszagú.         

                                            

   9.2   Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó fontos információk :  

            •   ph érték:    a készítmény pH értékére nincs adat, ill. nincs értelmezhető adat..                                                                                                                                                   

            •  forráspont/forrási hőmérséklettartomány:    nincsen adat..                                                                                                                                                           

            •  tűzveszélyesség:    a készítmény az alkalmazott anyagok tulajdonságai miatt fokozottan tűzveszélyes !  ( F+ )                                                                                                

             •  robbanásveszélyes tulajdonságok:     a készítmény a gyors párolgás miatt keletkező gázok a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek ! 

             •  oxidáló tulajdonságok:     a készítménynek nincsenek ilyen tulajdonságai. 

             •  gőznyomás:     nincsen adat. 

             •  relatív sűrűség:    nincsen adat. 

             •  oldhatóság:   nincsen adat;   vízoldhatóság:    vízben gyakorlatilag  nem  oldódik.  

             •  viszkozitás:    nincsen értelmezhető adat. 

             •  gőzsűrűség:    nincsen értelmezhető adat. 

             •  párolgási sebesség:    nincsen értelmezhető adat. 

                                                                                                                                                                              

   9.3   Egyéb információk: 

           Figyelem! A kannát 50 C° feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Gyújtóforrástól távol   

           tartandó, használatakor a dohányzás tilos! Gyermek kezébe nem kerülhet! 

 

  10.    Stabilitás, és reakciókészség: 

 

   Átlagos üzemi körülmények között a készítmény rendeltetésszerű használat alkalmával teljesen biztonságos ! 

 

 10.1   Kerülendő körülmények :   A készítmény használatakor sugárzó hő hatását, az  50 Co fölötti hőmérsékletet, forró felületekkel  való    

                                     érintkezést , a  szikraképződést és nyílt lángot, valamint a statikus elektromosságból származó  kisüléseket kerülni kell! 

  10.2    Kerülendő anyagok:   erős savak, és lúgok, oxidáló anyagok. 

  10.3    Veszélyes bomlástermékek :   elfolyás esetén olajszennyeződés, tűz esetén ártalmas gázok keletkezhetnek. Vízzel érintkezve olajfilm képződik 

 

 

- / - 
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  11.    Toxikológiai információk :  

 

  A készítmény anyaga, ill anyagai nem tartalmaznak PCB-t,  PCT-t, nehézfémvegyületeket, báriumvegyületeket, valamint egyéb klórvegyületeket, és      

   Szerves oldószereket. A hordozóolaj, és az egyéb felhasznált olajtermékek  3%  m/m-nál kevesebb DMSO  kivonatot tartalmaz                   

  ( IP346), így az EU 67/548 NOTA L.-ben foglaltak értelmében, nem sorolandó be rákkeltő hatású anyagként.                                                                   

  11.1  Akut toxicitás, azonnal fellépő hatások: 

           Lenyelés esetén :     rendeltetésszerű felhasználás esetén, lenyelése nem valószínű, ezért toxikus hatásával nem kell számolni. Irritálhatja a   

                                               nyálkahártyát. 

           A szembe jutva :  irritációt, szemvörösödést okozhat.  

           A bőrre kerülve :   kiszáradást okozhat.  

           Belélegezve: a légutak irritációját okozhatja, köhögésre ingerel.  
   11.2   Késleltetett, valamint krónikus hatások:  

             Szenzibilizáló hatás:  hosszan tartó, és sorozatosan  ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását, esetleges megrepedését okozhatja.                                

             Rákkeltő hatás:   ilyen hatás nem ismeretes. 

             Mutagén hatás:    ilyen hatás nem ismeretes. 

             Teratogén hatás:   ilyen hatás nem ismeretes. 

             Narkotizáló hatás:    ilyen hatás nem ismeretes. 

       

  12.    Ökológiai információ : 

  

    Vízben gyakorlatilag nem oldódik. A alkalmazott anyagkeverék    a vízbe jutva, vékony film  formájában helyezkedik el a víz felületén. Biológiailag     

    nem lebontható.  Élő szervezetekben a felhalmozódása: nem ismert. 

   12.1   Ökotoxicitás:     nincsenek mért adatok. 

   12.2   Mobilitás:     a környezetbe kerülve nem mutat mobilitást. 

   12.3   Prezisztencia, és lebomlási képesség:    a hatóanyag lebomlása nem ismert. 

   12.4   Bioakkumulációs képesség:    élő szervezetekben a felhalmozódása nem ismert. 

   12.5   PBT értékelés eredményei:     nincsen adat. 

   12.6   Egyéb káros hatások :   nincsenek ismert adatok.  

                                                                             

  13.    Ártalmatlanítási szempontok: 

  

   Az anyagkeverék  maradékai a veszélyes hulladékjegyzékben az EWC  12 01 07 azonosító kulcsszámmal jelölt hulladéknak minősülnek. Kezelésükre   

   a  98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. 

    A veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a készítményre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.        

    Ártalmatlanítás, illetve megfelelő hulladékégető berendezésben történő elégetés előtt meg kell győződni arról, hogy a csomagolóanyag nem tartalmaz   

    tűz és robbanásveszélyes folyadékmaradékot . EWC kód:  

 

  14.    Szállítási információk: 

 

            Az RTD/ADR, GGVS/GGVE (közúti, vasúti, hajó és légi) szállítási előírások értelmében a készítmény úgy kezelendő, mint tűzveszélyes folyadék. 

             

  14.1   UN szám:      

  14.2   Osztály:        osztályozási kód:   

  14.3   Szállítási megnevezés:     tűzveszélyes folyadék 

  14.4   Csomagolási csoport:   --- 

  14.5   Tengeri szennyező anyag:  igen 

  14.6   Egyéb vonatkozó információk:   csomagolóanyagon feltüntetendő szimbólum =  

 

- / - 
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 15.     Szabályozásra vonatkozó információk :  

 

  15.1  A készítmény veszélyességére utaló jelzések: 

  F+ = fokozottan tűzveszélyes!;  és Xn = iártalmas! 

           A készítmény használatára utaló  „ R „ mondatok: R 12; = fokozottan tűzveszélyes!  R 20/21/22; = belélegezve, bőrrel érintkezve, és lenyelve ártalmas !     

           R 36/37/38; = szem, és   hatású, izgatja a légutakat. R 52/53; = ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

  A készítmény használatára utaló „ S ” mondatok:   S  20/21; a használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.!   S  23;  a keletkező  permetet    

  belélegezni nem szabad !   S  29/56;  a csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetet a veszélyes vagy speciális  hulladék gyűjtőhelyre   

  kell vinni!   S  51;  csak jól szellőztetett helyen használható!  

 

  15.2  Érvényes magyar törvények és rendeletek:                                                                                                                                                                

     Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény  a kémiai biztonságról, a 44/2000   (XII.27)  EüM rendelet a veszélyes     

     anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások ill. tevékenységek részletes szabályairól, módosítva a  25/2000  ( IX. 30. )                         

     EüM -  SzCsM.  együttes rendelettel. Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékokkal  kapcsolatos    

     tevékenységek végzésének feltételeiről; 16/2001. (VII.18.) és 10/2002. (III.26.) KöM  rendeletek a hulladékjegyzékről;  94/2002. (V.5.)     

     Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól; Tűzvédelem: 35/1996. (XII.29.) BM     

     rendelet; Munkavédelem : az 1993. Évi XCIII. Törvény és 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet. A forgalmazásra, és a  felhasználásra        

     vonatkozóan a  41/2000. / XII.20. / EüM-KöM  együttes rendelet. 

  

   16.    Egyéb információk : 

 

  16.1  A 2.1 pontban szerepelő, „ R „ mondatok megismétlése: 

           R 12:  fokozottan tűzveszélyes!; R 20/21/22: belélegezve, bőrrel érintkezve, és lenyelve ártalmas!; R 36/37/38: szem és bőrizgató hatású,  izgatja a   

           légutakat. R 52/53: ártalmas a vízi  szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  

 

16.2 A fenti dokumentumot legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a készítmény használatát, biztonsági, egészségügyi, és   

         környezetvédelmi célokból. A közölt  adatok tájékoztató jellegűek, az érvényben lévő előírások, és rendelkezések betartása a felhasználó    

         kötelezettsége. A biztonságtechnikai adatlap kiállítója nem vonható felelősségre a fentiekben leírtakért, és semmilyen  baleset, és sérülés,   

         valamint ezek miatt esetlegesen bekövetkezett bármilyen káresemény, ami összefüggésbe hozható az adatlapban közölt adatokkal. 

                            

 

 

    Szeged, 2012. április 02. 

 

 

 

 

 

 

                                                   Etédi  Attila        

                                                                                                                                                                                     ügyv.  

 

 

 

 


