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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
Pelyhesítö szerVETROFLOCCULANT folyékony

Termék kereskedelmi neve
VETROFLOCCULANT BO 50028331 / BO50028335
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Az anyag/keverék felhasználása
Pelyhesítőszer
Nem tanácsolt alkalmazások
Nem állnak rendelkezésre adatok
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Társaság:
BOHLE AG
Cím:
Dieselstr. 10
Város:
D-42781 Haan

Telefon:
e-mail:
Felelős személy:
e-mail:
Internet:
Felvilágosítást ad:
1.4. Sürgősségi telefonszám:

Telefax: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle.com
Chemie

Telefon: +49 2129 5568-276

Ezen a számon csak munkaidőben lehet érdeklődni. +49 2129 5568-276

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 sz. (EK) Rendelet
A keverék nem veszélyes a 1272/2008 számú EK rendelet besorolása alapján.

Az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint a terméket nem kell címkézni.
2.2. Címkézési elemek
1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Különleges keverékek kivételes címkézése
EUH208
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH210
Kérésre biztonsági adatlap kapható.
További tanácsok
Az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint a terméket nem kell címkézni.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.2. Keverékek
Kémiai jellemzés
Akrilat
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Veszélyes anyag
CAS-szám

Alkotóelemek
EK-szám

Tömeg
Indexszám

REACH-szám

GHS osztályozás
2634-33-5

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
220-120-9

<0,05%
613-088-00-6

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H302
H315 H318 H317 H400 H411

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd a(z) 16 fejezetet.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános tanács
Elsősegélynyújtó: Az önvédelemre ügyelni kell!
Az érinett személyt el kel távolítani a veszélyes zónából és le kell fektetni.
Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát.
Belélegzés esetén
Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. A légutak irritációja
esetén orvoshoz kell fordulni.
Bőrrel való érintkezés esetén
Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.
Szembe kerülés esetén
Szembejutás esetén a szemeket nyitott szemhéjak mellett öblítse elegendő ideig vízzel, majd rögtön forduljon
szemorvoshoz.
Lenyelés esetén
A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Nem állnak rendelkezésre adatok
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelő oltóanyag
Szén-dioxid (CO2)
Poroltó
alkoholálló hab
Permetező vízsugár
Az alkalmatlan oltóanyag
Teljes vízsugár
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűz esetén képződhet: Gázok/gőzök, mérgező
szén-monoxid
nitrogén-oxidok (NOx)
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni.
További információ
A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Használjon egyéni védőfelszerelést.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.
Ne engedje a talajba/földbe kerülni.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni.
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő)
felitatni. Gyűjtse alkalmas, zárt tartályokban és küldje ártalmatlanításra. Ártalmatlanítás a hatósági előírások
szerint.
6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Lásd 8. szakasz. Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztonságos kezelési útmutatás
Gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről és a kritikus pontokon a pontszerű elszívásról.
Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
Az emberre és környezetére irányuló veszélyek megelőzése végett a használati utasítást be kell tartani.
Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez
A termék maga nem éghető.
A megelőző tűzvédelem szokásos intézkedései.
Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése
A tartályt jól lezárni és hűvös, jól szellőző helyen tárolni.
Olyan helyen tárolja, amelyhez csak felhatalmazott személyeknek van hozzáférése.
Védeni a köv. ellen: Hőség, Fagy. Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell.
A tárolási feltételekre vonatkozó további információk
raktározási hőmérséklet: 10 - 40°C
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Pelyhesítőszer

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
További információ a ellenőrző paraméterek

Nem tartalmaz anyagokat a koncentrációs határ fölötti mennyiségekben foglalkozási expozíciós határértéket.
8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés
Gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről és a kritikus pontokon a pontszerű elszívásról.
Egészségügyi intézkedések
Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni.
Kerülni kell a szembe jutást. A bőrrel való érintkezés kerülendő.
Gőzt nem belélegezni.
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Szem-/arcvédelem
Keretes szemüveg oldalvédővel után: DIN EN 166
Kézvédelem
Neopren
Butilkaucsuk
Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. DIN EN 374
Az áttörési időt és az anyag dagadási jellemzőit figyelembe kell venni.
Bőrvédelem
Védőruházat után: DIN EN 13034 Típus 6 korlátozottan fröccsenésbiztos
Légutak védelme

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. A-P2
Környezeti expozíció ellenőrzések
Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.
Ne engedje a talajba/földbe kerülni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot:
Szín:
Szag:

folyékony
színtelen
szagtalan
Módszer

pH-érték (20 °C-on):

4,5

Állapotváltozások
Olvadáspont:

0 °C

Gyulladáspont:

nem alkalmazható

Robbanásveszélyes tulajdonságok
semmilyen

Gőznyomás:
(20 °C -on)

<23 hPa

Sűrűség (20 °C-on):

1,0 g/cm³ DIN 51757

Vízben való oldhatóság:
Dinamekus viszkozitás:
(20 °C-on)

teljes mértékben elegyíthető
10 mPa·s

9.2. Egyéb információk

Robbanásveszély negatív, nincs robbanás

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Rendeltetésszerű kezelésnél és raktározásnál veszélyes reakciók nem lépnek föl.
10.2. Kémiai stabilitás

A termék a továbbiakban ajánlott raktározási, használati és hőmérsékleti feltételek mellett vegyileg stabil.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4. Kerülendő körülmények
Fagy, Hőség, Ultraviolabesugárzás/napfény
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10.5. Nem összeférhető anyagok
Oxidálószer
10.6. Veszélyes bomlástermékek
A tervezett felhasználásnál nem bomlik fel.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
CAS-szám

Alkotóelemek
Expozíciós út

2634-33-5

Dózis

Faj

Forrás

Módszer

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
szájon át

LD50
mg/kg

1450

Patkány

bőrön át

LD50
mg/kg

>5000

Patkány

Izgató és maró hatás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Érzékeny személyeknél szemizgató hatású lehet.
Szenzibilizáló hatások
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Aspirációs veszély
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Kiegészítő ökotoxikológiai információk: Nem állnak rendelkezésre információk.
CAS-szám

Alkotóelemek
A vízi környezetre
mérgező

2634-33-5

[h] | [d] Faj

Dózis

Forrás

Módszer

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Akut hal toxicitás

LC50
mg/l

1,3-1,6

96 h Oncorhynchus mykiss
(Szivárványos
pisztráng)

Akut növekedés gátlási
teszt, algán

ErC50
mg/l

0,15

72 h

Akut toxicitás crustacea

EC50
mg/l

1,5-3,3

48 h Daphnia magna (nagy
vizibolha)

Akut baktérium
toxicitás

(3,3 mg/l)

3 h Eleveniszap

OECD 209

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem állnak rendelkezésre adatok
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Alkotóelemek
Módszer

Érték

d

Forrás

Értékeléséről
2634-33-5

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
OECD 303 A

> 90%

Biológiailag könnyen lebontható (az OECD kritériumai alapján).

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs.
12.4. A talajban való mobilitás
Nem állnak rendelkezésre adatok
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
A keverékben lévő anyag nem teljesíti a REACH, XIII. mellékletében lévő PBT/vPvB kritériumokat.
12.6. Egyéb káros hatások
Tartalmaz: semmiféle/Semmiféle halogénezett szénhidrogének
vízre kevéssé veszélyes (WGK 1)
Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.
Ne engedje a talajba/földbe kerülni.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladékelhelyezési megfontolások
Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.
Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek
A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
Szárazföldi szállítás (ADR/RID)
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Belvízi szállítás (ADN)
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Tengeri szállítás (IMDG)
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.5. Környezeti veszélyek

KÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ:

nem

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
Nemzeti előírások

Vízszennyezési osztály (D):
Revíziószám: 2,01
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További információ
A termék besorolása és megjelölése az EK irányelvei vagy a vonatkozó nemzeti törvények alapján történt.
15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Erre az anyagra vonatkozóan nem készült anyagbiztonsági vélemény.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)
H302
Lenyelve ártalmas.
H315
Bőrirritáló hatású.
H317
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH208
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH210
Kérésre biztonsági adatlap kapható.
További információk
Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok
garanciáját és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt. Az érvényes törvényeket és eloírásokat
termékeink felhasználóinak saját felelosségükre kell betartaniuk.

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)
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