Biztonságtechnikai Adatlap
Kiállítás dátuma:

2016.06.20.

1. Az anyag / keverék megnevezése, forgalmazó neve, elérhetősége:

Termék neve:

Pufferoldat pH 4,00

Forgalmazó:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Thomasker Finomvegyszer Kft.
1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
+36-1-403-86-54
+36-1-403-86-55
info@thomasker.hu

Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat
+06/80-201-199

2. A veszély azonosítása
Az anyag vagy keverék osztályozása
Besorolás az (EC) No 1272/2008 szabvány szerint
Ez a keverék nem veszélyes az európai uniós törvények alapján.
Piktogrammok:

Veszélyességi intézkedések:
-

-

Elővigyázatossági intézkedések
semmilyen
Veszélyességi jelek:
Egyéb veszélyek
semmilyen

---

3. Összetétel, tartalmi információk:
Név:
CAS:
EINECS szám:
Képlet

Pufferoldat (citromsav/nátrium-hidroxid/hidrogén-klorid) pH 4,00

Molekulatömeg:
4. Elsősegély:
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Belélegzése esetén: friss levegő. Ha bőrrel érintkezik, bő vízzel többször mossuk. A szennyezett ruhát vegyük le. Ha
szembe kerül, bő vízzel öblítsük ki. Lenyelése esetén: azonnal itassunk a beteggel vizet (legfeljebb két pohárral).
Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni.
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Nincs toxikus tünetekre vonatkozó leírásunk.
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4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nincs információ.
5. Tűzvédelem:
5.1 Oltóanyag
A megfelelő oltóanyag
A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.
Az alkalmatlan oltóanyag
Erre az anyagra/keverékre vonatkozóan nincsenek megadva tűzoltó készülékkel kapcsolatos megkötések.
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Nem éghető.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Tűzoltók különleges védőfelszerelése
Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.
További információk
A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.
6. Baleseti intézkedések:
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő személyzet számára A keletkező gőzt, aeroszolt nem szabad
belélegezni. Ürítse ki a veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó eljárásokat és konzultáljon
szakértővel. Tanácsok a mentésben részt vevők számára:
A védőfelszereléssel kapcsolatos információkhoz lásd a 8. pontot.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
A termék nem engedhető a csatornába.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai
Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiömlött anyagot. Tartsa be az anyagra vonatkozó
lehetséges előírásokat (lásd 7 és 10 pont).
Folyadékmegkötő és semlegesítő anyaggal (pl. Chemizorb® H⁺, cikkszám: 101595) kell feltisztítani. Továbbítsuk
megsemmisítésre. Az érintett területet meg kell tisztítani.
6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A hulladékkezeléssel kapcsolatos figyelmeztetésekhez lásd a 13. pontot.
7. Kezelési és tárolási információk:
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok
A címkén lévő óvintézkedéseket be kell tartani.
Egészségügyi intézkedések
A szennyezett ruhát le kell vetni. Bőrvédő krém használata ajánlott. Az anyaggal való munka után kezet kell mosni.
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási feltételek
Szorosan zárt.
+15°C és +25°C között tárolandó.
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Az 1.2. pontban említetteken kívül egyéb speciális alkalmazása nem várható.
8. Expozícióra vonatkozó adatok, egyéni védelem:
8.1 Ellenőrzési paraméterek
Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.
8.2 Az expozíció ellenőrzése
Műszaki intézkedések
A műszaki intézkedések és a megfelelő munkaműveletek elsőbbséget élvezne k az egyéni védőfelszerelések
használatával szemben. Lásd 7.1. pont.
Egyéni védőintézkedések
A védőfelszerelést a munkahelynek, a veszélyes anyag koncentrációjának és mennyiségének megfelelően kell
kiválasztani. A felszerelés vegyszer állóképességét tisztázni kell a gyártóval.
Szem- / arcvédelem
Biztonsági szemüveg
Légutak védelme
Szükségtelen; kivéve aeroszol képződés esetén.
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Környezeti expozíció-ellenőrzések
A termék nem engedhető a csatornába.
9. Fizikai és kémiai jellemzők:
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Forma folyadék
Szín színtelen
Szag Nem ismert erős szaghatás.
Szag küszöbérték Nincs információ.
pH-érték 4,0 a 20 °C
Relatív sűrűség 1,01 g/cm³ a 20 °C
Vízben való oldhatóság a 20 °C oldható
10. Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
Lásd 10.3. pont.
10.2 Kémiai stabilitás
A termék normál környezeti körülmények között (szobahőmérsékleten) kémiailag stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
Heves reakcióba léphet a következőkkel:
A víz általánosan ismert reakciópartnerei.
10.4 Kerülendő körülmények
nem áll rendelkezésre információ
10.5 Nem összeférhető anyagok
nem áll rendelkezésre információ
10.6 Veszélyes bomlástermékek
nem áll rendelkezésre információ
11. Toxikológiai adatok
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Keverék
Akut toxicitás, szájon át
Az információ nem áll rendelkezésre.
Akut toxicitás, belélegzés
Az információ nem áll rendelkezésre.
Akut toxicitás, bőrön át
Az információ nem áll rendelkezésre.
Bőrirritáció
Az információ nem áll rendelkezésre.
Szemirritáció
Az információ nem áll rendelkezésre.
Szenzibilizáció
Az információ nem áll rendelkezésre.
Csírasejt-mutagenitás
Az információ nem áll rendelkezésre.
Rákkeltő hatás
Az információ nem áll rendelkezésre.
Reprodukciós toxicitás
Az információ nem áll rendelkezésre.
Teratogenitás
Az információ nem áll rendelkezésre.
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció
Az információ nem áll rendelkezésre.
Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció
Az információ nem áll rendelkezésre.
Aspirációs veszély
Az információ nem áll rendelkezésre.
11.2 További információk
Veszélyes tulajdonságok nem kizártak, de valószínűségük az oldott anyag alacsony koncentrációja miatt csekély.
A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.
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12. Ökológiai adatok
12.1 Toxicitás
Nincs információ.
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
Nincs információ.
12.3 Bioakkumulációs képesség
Nincs információ.
12.4 A talajban való mobilitás
Nincs információ.
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
PBT/vPvB vizsgálatot nem végeztek, mert kémiai biztonsági vizsgálat nem szükséges/nem történt.
12.6 Egyéb káros hatások
A környezetbe való engedését el kell kerülni.
13. Ártalmatlanítás
13.1 Hulladékkezelési módszerek
A hulladék anyagokat a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvnek, valamint az egyéb országos és helyi
szabályozásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A vegyi anyagokat az eredeti tárolóedényben kell hagyni. Más hulladékkal nem szabad összekeverni. A szennyezett tárolóedényeket úgy kell kezelni, ahogy magát a terméket.
14. Szállítási adatok
Szárazföldi szállítás (ADR/RID)
14.1 - 14.6
A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.
Belföldi vizi szállítás (ADN)
Nem vonatkozik rá
Légi szállítás (IATA)
14.1 - 14.6
A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.
Tengeri szállítás (IMDG)
14.1 - 14.6
A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.
14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
Nem vonatkozik rá
15. Jogszabályi információk
Egyéb szabályozások

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó
rendeletei 44/2000. (XII. 27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes
anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól 2000. évi XLIII.
törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet, 16/2001. (VII.
18.) KöM rendelet Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet
követelményeinek.

16. További adatok
E biztonsági adatlapról partnereink belső használatra tetszőleges számú papírmásolatot készíthetnek.
A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként
szolgál. A Thomasker Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a termék kezelése vagy a vele való érintkezés nyomán
keletkezett kárért. Részletes szállítási feltételeink megtalálhatók a számla hátoldalán.
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