
BIZTONSÁGI ADATLAP 

UAC 10280 - Economic

Felülvizsgálat dátuma: 2017. szeptember 18.

1. SZAKASZ: A készítmény és a vállalkozás azonosítása:

1.1 A készítmény azonosítása:

UAC 10280 - Economic
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelően azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

/

Felhasználási töménység:

/

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

CHRISAL NV

Priester Daensstraat 9

B3920 Lommel

Phone: 011548000 — Fax: 011548002

E-mail: info@chrisal.be — Website: http://www.chrisal.be/

1.4 Sürgősségi telefonszám:

+32 70 245 245

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás:

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

Az anyag vagy keverék osztályozása az (EU) 1272/2008 rendeletnek megfelelően:

H318 Eye Dam. 1 súlyos szemkárosodás/szemirritáció

2.2 Címkézési elemek:

Piktogramok:

Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H318 Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280: Viseljen védőkesztyűt, védőruházatot, szemvédőt, arcvédőt.
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P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLVE: Óvatosan öblítsük le vízzel néhány percig. Távolítsuk el a kontaktlencsét, ha
van és ez könnyen elvégezhető. Folytassuk az öblítést.

P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P362: A szennyezett ruhát le kell vetni.

Veszélyes összetevők címkézéséhez:

Zsíralkohol C 9-11, etoxilált

2.3 Egyéb veszélyek:

Nincs további információ

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok:

Zsíralkohol C 9-11, etoxilált < 5% CAS number: 68439-46-3

EINECS:

REACH Registration number:

CLP Classification: H319 Eye Irrit. 2

2-(2-butoxyethoxy) ethanol < 5% CAS number: 112-34-5

EINECS: 203-961-6

REACH Registration number: 01-2119475104-44

CLP Classification: H319 Eye Irrit. 2

Kvaterner C12-C14 alkil-metil-amin-etoxilát, 
metil-klorid

< 5% CAS number: 1554325-20-0

EINECS: Polymer
REACH Registration number:

CLP Classification: H302 Acute tox. 4

H315 Skin Irrit. 2  H318  Eye Dam. 1

Dinátrium-metaszilikát < 5% CAS number: 6834-92-0, 13517-24-3

EINECS: 229-912-9

REACH Registration number: 01-2119449811-37

CLP Classification: H290 Met. Corr. 1

H314 Skin Corr. 1B  H335 STOT SE 3

Az ebben a részben említett H és R mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Súlyos vagy tartós rosszullét esetén minden esetben forduljon orvoshoz, amilyen gyorsan csak lehet!

Bőrrel való érintkezést követően: öblítsük le vízzel.

Szembe kerülést követően: öblítse le először bő vízzel, ha szükséges, forduljon orvoshoz.

Lenyelést követően: öblítse le először bő vízzel, ha szükséges, forduljon orvoshoz.

Belélegzést követően: súlyos vagy folyamatos rosszullét esetén: friss levegőre kell vinni és orvoshoz 
kell fordulni.

4.2 A legfontosabb – akut és késletetett –  tünetek és hatások:

Bőrrel való érintkezést követően: bőrpír. fájdalom
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Szemmel való érintkezést követően: maró érzés, vörösödés, rossz látás, fájdalom

Lenyelést követően: hasmenés, fejfájás, hasi görcsök, álmosság, hányás

Belélegzést követően: -

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

-

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag:
szén-dioxid, hab, por, permetezett víz

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:
-

5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok:

Kerülendő oltóanyagok:

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál:

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

A kifolyó anyagokba ne lépjünk bele vagy ne érintkezzünk velük, és kerüljük el a füst, a porok és a gőzök belégzését.

Távolítsunk el minden szennyezett ruhát és szennyezett védőfelszerelést, és biztonságosan helyezzük a 

hulladéktárolóba.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

ne engedjük, hogy a lefolyóba vagy nyílt vízbe jusson.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A kiszabadult anyagot tartsuk megfelelő tárolóedényben. Ha lehetséges, távolítsuk el az abszorbens anyagot.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

további információkért lásd a 8. és 13. szakaszt

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás:

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

óvatosan kezelje, hogy elkerülje a kiömlést.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

zárt, fagymentes, szellőztetett helyiségben, zárt tartályban kell tartani.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

/
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8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

A veszélyes összetevők felsorolása a 3. szakaszban, melyek TLV értéke ismert

2-(2-butoxietoxi)etanol 67.5 mg/m³

8.2 Az expozíció ellenőrzése:

Légutak védelme: Alkalmazzunk megfelelő szellőztetést. Ha szükséges, használjunk légtisztító 
arcmaszkot légzési veszély esetén.
Ajánlott szűrő típus: ABEK.

Bőrvédelem: Kezelése nitril kesztyűvel (EN 374). Áttörési idő:> 480 ' Anyagvastagság: 
0,35 mm mm. Használat előtt alaposan ellenőrizze a kesztyűt. Vegye le a 
kesztyűt megfelelően, anélkül, hogy fedetlen kézzel megérintette volna a 
külső részét. A védőkesztyűk gyártójával konzultálni kell az adott 
munkaállomás megfelelőségével kapcsolatban. Mossa le és szárítsa meg a 
kezét.

Szemvédelem: Tartsuk elérhető távolságban a szemöblítő palackot. Szorosan 

illeszkedő védőszemüveg. Viseljen arcvédőt és védőöltözetet 

kivételes feldolgozási problémák esetén.

Egyéb védelem: Vízhatlan ruházat. A védőberendezés típusa függ a veszélyes 

anyagok koncentrációjától és mennyiségétől a szóban forgó 

munkaállomáson.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok:

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

Olvadáspont/olvadástartomány: 0 °C

Forráspont/forrástartomány: 100 °C — 233 °C

pH: 12.6

pH 1%-os hígításban, vízben: /

Gőznyomás/20°C,: 2 332 Pa

Gőzsűrűség: nem alkalmazható

Relatív sűrűség, 20°C: 1.0571 kg/l

Halmazállapot/20°C: folyékony

Lobbanáspont: /

Tűzveszélyesség (szilárd, gáz): nem alkalmazható

Öngyulladási hőmérséklet: /

Felső gyulladási vagy robbanási 
/határ, (Vol %):

Alsó gyulladási vagy robbanási 
/határ, (Vol %):

Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem alkalmazható 

Oxidáló tulajdonságok: nem alkalmazható

Bomlási hőmérséklet

Oldékonyság vízben: teljesen oldható
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Megoszlási hányados: n-
oktanol/víz:

nem alkalmazható 

Szag: jellegzetes

Szag küszöbérték: nem alkalmazható

Dinamikus viszkozitás, 20°C: 1 mPa.s

Kinematikus viszkozitás, 40°C: 1 mm²/s

Párolgási sebesség (n-BuAc = 1): 0.300

9.2 Egyéb információk:

Illékony szerves tartalom (VOC): /

Illékony szerves tartalom (VOC): 19.884 g/l

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség:

10.1 Reakciókészség:

normál körülmények között stabil.

10.2 Kémiai stabilitás:

rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:

-

10.4 Kerülendő körülmények:

védje a napfénytől és ne tegye ki + 50 ° C feletti hőmérsékletnek.

10.5 Nem összeférhető anyagok:

tartsa távol a savaktól.

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

normál használat mellett nem bomlik

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk:

Zsíralkohol C 9-11, etoxilált LD50 oral, rat:
LD50 dermal, rabbit:
LC50, Inhalation, rat, 4h: 

≥ 5,000 mg/kg
≥ 5,000 mg/kg
≥ 50 mg/l

2-(2-butoxietoxi)etanol LD50 oral, rat:
LD50 dermal, rabbit:
LC50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 

2,764 mg/kg
3,305 mg/kg
50 mg/l

Kvaterner C12-C14 alkil-metil-amin-
etoxilát, metil-klorid

LD50 oral, rat:
LD50 dermal, rabbit: ≥ 
LC50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 

300 mg/kg
5,000 mg/kg
50 mg/l

Dinátrium-metaszilikát LD50 oral, rat:
LD50 dermal, rabbit: ≥
LC50, Inhalation, rat, 4h: ≥ 

1,152 mg/kg
5,000 mg/kg
50 mg/l
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk:

Zsíralkohol C 9-11, etoxilált LC50 (Fish):

EC50 (Daphnia):

EC50 (Algae):

> 1 - 10 mg/l, 96h (oncorhynchus mykiss)

(OECD 203)

> 1 - 10 mg/l, 48h (Read Across)

> 1 - 10 mg/l, 72h (Read Across)

2-(2-butoxietoxi)etanol LC50 (Fish): 

EC50 (Daphnia):

EC50 (Algae):

EC50 (soil microorganisms): 

1300 mg/l, 96h (Lepomis microlophus)

>100 mg/l, 48h

ErC50 > 100 mg/l

255 mg/l

Kvaterner C12-C14 alkil-metil-amin-

etoxilát, metil-klorid

LC50 (Fish):

EC50 (Daphnia):

EC50 (Algae):

>10 - 100 mg/l, 96h

> 1 - 10 mg/l, 48h

> 1 - 10 mg/l, 72h

Dinátrium-metaszilikát LC50 (Fish):

EC50 (Daphnia):

EC50 (Algae):

210 mg/l, 96h, (Brachydanio rerio)

1700 mg/l, 48h

207 mg/l, 72h

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

A készítményben lévő felületaktív anyagok megfelelnek a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004 / EK rendeletben

meghatározott biológiai lebomlási kritériumoknak.

12.3 Bioakkumulációs képesség:

Nincsenek további adatok

12.4 A talajban való mobilitás:

Vízveszélyességi osztály, WGK: 1

Vízben való oldhatóság: teljesen oldható

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nincsenek további adatok

12.6 Egyéb káros hatások:

Nincsenek további adatok

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok:

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

A készítmény a megadott végleges felhasználásra alkalmas hígításban önthető ki, feltéve, ha semlegesítése 7 pH-ra

megtörtént. A helyi hatóság esetleges korlátozó intézkedése figyelembe veendő.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk:

14.1 UN-szám:

Nem alkalmazható

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

ADR, IMDG, ICAO/IATA nem alkalmazható
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14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Osztály(ok): nem alkalmazható

A veszély azonosító száma: nem alkalmazható

14.4 Csomagolási csoport:

Nem alkalmazható

14.5 Környezeti veszélyek:

Nem veszélyes a környezetre

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

Veszély karakterisztika: nem alkalmazható

További útmutatás: nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk:

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

előírások/jogszabályok

Vízveszélyességi osztály, WGK: 1

Illékony szerves összetevő (VOC): /

Illékony szerves összetevő (VOC): 19.884 g/l

Összetétel a 648/2004: EK szabályozás alapján:

Nemionos felületaktív anyagok< 5%, Kationos felületaktív anyagok < 5%

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

Nem áll rendelkezésre adat

16. SZAKASZ: Egyéb információk:

A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata vagy feloldása:

ADR: A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

BCF: Biokoncentrációs faktor

CAS: vegyi anyagok azonosító száma

CLP: Vegyi anyagok osztályozása, jelölése és csomagolása

EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

Nr.: szám

PTB: tartós, mérgező, bioakkumulatív

TLV: határérték

vPvB: nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív anyagok

WGK: vízveszélyességi osztály

WGK 1: enyhén veszélyezteti a vizet

WGK 2: veszélyezteti a vizet

WGK 3: rendkívül veszélyes a vízre
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Jelmagyarázat a biztonsági adatlapban használt R és H mondatokhoz:

H290 Met. Corr. 1: Fémekre korrozív hatású lehet. H302 Acute Tox. 4: Lenyelve ártalmas.

H314 Skin Corr. 1B: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Skin Irrit. 2: Bőrirritáló hatású.

H318 Eye Dam. 1: komoly szemkárosodást okoz. H319 Eye Irrit. 2: Súlyos szemirritációt okoz.

H335 STOT SE 3: Légúti irritációt okozhat.

Az adatlap felülvizsgálatának oka:

A 9.1, 9.2, 15.1 pontokban bekövetkezett változások

MSDS hivatkozási szám:

ECM-100784,00

Ezt a biztonsági adatlapot a 2015/830 / EU rendelet II / A mellékletének megfelelően állították össze. A besorolást az 

európai 1272/2008 rendeletnek megfelelően, a vonatkozó módosításokkal összhangban számították ki. A legnagyobb 

gondossággal állították össze. Nem vállalhatunk azonban felelősséget minden olyan kárért, amelyet az adatok vagy az 

érintett termék használata okozhat. Ha ezt a készítményt kísérlethez vagy új alkalmazáshoz kívánják használni, a 

felhasználónak anyagi alkalmasságot és biztonsági vizsgálatot kell végeznie.
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