BIZTONSÁGI ADATLAP
A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

SUPRAGIL GN
Felülvizsgálat: 9.00 EU ( HU )

Kibocsátás dátuma: 03.02.2012

1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
Termékazonosító
Márkanév

: SUPRAGIL GN

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Az anyag/keverék felhasználási módjai

: Különleges felhasználás(ok): Diszpergálószer, Agrokemikália

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Társaság

: RHODIA Opérations
40 Rue de la Haie Coq
93306 Aubervilliers Cedex - France
Tel : +33 (0)1.53.56.50.00

Sürgősségi telefonszám

: MULTI LINGUAL EMERGENCY NUMBER (24/7)
Europe/America/Africa
: +44 1235 239 670 (UK)
Middle East & Africa speaking Arabic : +44 1235 239 671 (UK)
Asia Pacific
: +65 3158 1074 (Singapore)
China
: +86 10 5100 3039 (Beijing)

Email cím

: information.fds@eu.rhodia.com

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS
Osztályozás
Osztályozás (1272/2008/EK RENDELETE)
Súlyos szemkárosodás, 1. Osztály
Krónikus vízi toxicitás, 2. Osztály

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Osztályozás (67/548/EGK,1999/45/EK)
Xi: Irritatív
N: Környezetre veszélyes

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat.
R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó
károsodást okozhat.
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Címkézési elemek
Veszélyes termékek, melyeket fel kell tüntetni a címkén:


1300-51-2

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt

1272/2008/EK RENDELETE
Piktogram

:

Figyelmeztetés

: Veszély

figyelmeztető mondatok

: H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

: Megelőzés:
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/ szemvédőt/ arcvédő használata kötelező.
Beavatkozás:
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos
öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
Hulladék kezelés:
P501 A csomagolás/ tartalom jóváhagyott hulladékkezelőbe ürítendő.

Más veszélyek, melyek nem vezetnek osztályozáshoz
Szilárdan osztva. Robbanékony por-levegő keveréket alkothat. Folyása, keverése stb. esetén elektrosztatikus kisülések
következhetnek be Kavarás, pneumatikus átvitel, öntés stb. esetén elektrosztatikus kisülések gyűlhetnek fel Bizonyos vegyi
anyagokkal kölcsönhatásba lépve veszélyes reakciók mehetnek végbe. (Lásd: összeférhetetlen anyagok listája, 10. fejezet:
"Stabilitás-reakcióképesség").
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3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK
anyag
Információ az összetevőkről és szennyező anyagokról
Osztályozás
Kémiai Név
Azonosítószám
67/548/EGK
Sulfurous acid, monosodium salt,
CAS szám :
N; R51/53
compd. with formaldehyde polymer
102958-53-2
with 4,4'-sulfonylbis[phenol]

Osztályozás
1272/2008/EK RENDELETE
H411 : Krónikus vízi toxicitás , 2. Osztály

Koncentráció
[%]
>= 70 - < 80

önosztályozás

Benzenesulfonic acid, hydroxy-,
monosodium salt

CAS szám :
1300-51-2

Xi; R41

H318 : Súlyos szemkárosodás , 1. Osztály >= 20 - < 25

Mut.Cat.3; R68
T; R23/24/25
C; R34
Xn;
R48/20/21/22

H341 : Csírasejt-mutagenitás , 2. Osztály
H331 : Akut toxicitás , 3. Osztály
H311 : Akut toxicitás , 3. Osztály
H301 : Akut toxicitás , 3. Osztály
H373 : Célszervi toxicitás - ismétlődő
expozíció , 2. Osztály
H314 : Bőrmarás , 1B osztály

EINECS szám :
215-087-2
önosztályozás

fenil-alkohol

Sorszám :
604-001-00-2
CAS szám :
108-95-2
EINECS szám :
203-632-7

>= 0 - < 1

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

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

A szükséges elsősegély intézkedések leírása
Általános tanácsok

: A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
Az elsősegély-nyújtónak védenie kell magát.
Az érintett ruházatot zárt zsákba kell tenni későbbi szennyezésmentesítésre.

Belégzés

: Belégzés esetén friss levegőre kell vinni.
Ha szükséges, orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés

: A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni.
Bő vízzel le kell mosni.

Szemmel való érintkezés

: Folyóvízzel kell mosni, miközben a szemet szélesen nyitva tartjuk (legalább
15 percen át)
Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

Lenyelés

: Hánytatni tilos.
A szájat vízzel ki kell öblíteni.
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5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Oltóanyag
A megfelelő oltóanyag

: Vízpermet
Hab
Szén-dioxid (CO2)

Az alkalmatlan oltóanyag

: Nagy térfogatú vízsugár

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Különleges veszélyek a tűzoltás során

: Por-robbanás veszélye.
Égés során mérgező gázok szabadulnak fel.

Tűzoltóknak szóló javaslat
Tűzoltók különleges védőfelszerelése

: Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni.
Az egyéni védőfelszerelés tartalmazza a következőket: megfelelő
védőkesztyű, biztonsági szemüveg és védőruházat

Különleges tűzoltási módszerek

: A tűzoltó anyagokat töltéssel tartalmazza (a termék veszélyes a környezetre).

További információk

: A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL
Személyi óvintézkedések, egyéni
védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

: Minden gyújtóforrást el kell távolítani.
A bőrrel és a szemmel való érintkezést el kell kerülni.
Az anyag porát nem szabad belélegezni.
Pormaszk nélkül NE avatkozzon közbe.
Személyi védőfelszerelés
Megfelelő védőruházatot kell viselni.
Légzőkészülék részecske szűrővel (EN 143)
Biztonsági szemüveg
Álarc
Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

Környezetvédelmi óvintézkedések

: Fel kell tölteni.
A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.
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Tisztítási és felszedési módszerek
Felépülés

: A kifolyt anyagot elektromosan védett porszívóval vagy nedves ruhával kell
összegyűjteni és felitatni, és megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a
helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt).
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

Szennyezésmentesítés/tisztítás

: Bő vízzel le kell mosni.
Nyerje vissza a tisztításra használt vizet, majd gondoskodjék ennek
ártalmatlanításáról.

Hulladék kezelés

: A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

További tanácsok

: Vízzel csúszós/zsíros réteget alkot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Kezelés
Technikai intézkedések

: Tartsa fenn por extrakcióját (szívás).
Földelje le az eszközt.

Tanácsok a biztonságos kezeléshez és
használathoz

: Az elektrosztatikus feltöltődést meg kell előzni.
A porképződést el kell kerülni.
Tűztől, szikrától és meleg felületektől távol tartandó.
A rendszeres takarítást be kell vezetni, annak biztosítására, hogy a
felületeken nem gyűlik össze a por.
A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

Tárolás
Technikai intézkedések a tároláshoz

: Tegyen meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a termékek
tárolója vagy átviteli rendszerében bekövetkezett repedés következtében a
termék ne kerülhessen a szennyvízelvezetőbe és vízvezetékekbe.
A raklapokat nem szabad feltornyozni.

Tárolási feltételek
Javasolt

: Normál körülmények között stabil.
Hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani.
Nedvességtől védeni kell.
Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.
A gyártó által elhelyezett távol tartandó összeférhetetlen anyagokra vonatkozó
jelzés.
Az eredeti tartályban kell tárolni.

Összeférhetetlen termékek

: Erős oxidálószerek

Csomagolási intézkedések
Csomagolási anyagok - Ajánlott

: Vízálló anyagok.
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8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM
Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Komponensek
fenil-alkohol

Érték típus
TWA

Érték
2 ppm
8 mg/m3

Korszerűsíté
s
2009-12-19

Bázis
Európa. A BIZOTTSÁG 2009/161/EU
IRÁNYELVE a 98/24/EK tanácsi irányelv
végrehajtásakor az indikatív foglalkozási
expozíciós határértékek harmadik
listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK
irányelv módosításáról

A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett "bőr" megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön
keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív

fenil-alkohol

STEL

4 ppm
16 mg/m3

2009-12-19

Európa. A BIZOTTSÁG 2009/161/EU
IRÁNYELVE a 98/24/EK tanácsi irányelv
végrehajtásakor az indikatív foglalkozási
expozíciós határértékek harmadik
listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK
irányelv módosításáról

A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett "bőr" megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön
keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív

Ellenőrzési intézkedések
Műszaki intézkedések

: Hatékony elszívás

Személyi védőfelszerelés
Légutak védelme

: Használjon légzőkészüléket jóváhagyott szűrővel, ha egy kockázatelemzés
szükségesnek találja azt.

Kézvédelem

: Ahol fennáll a kézzel való érintkezés kockázata, megfelelő kesztyűt kell
használni
A kesztyűt használat előtt meg kell vizsgálni.
Kérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az
áthatolási időre vonatkozó utasításait. Vegyék figyelembe a termék
használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások
veszélyét és az érintkezés idejét.

Szemvédelem

: Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg

Bőr- és testvédelem

: Védőruha
A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag mennyiségének és
koncentrációjának alapján kell megválasztani.
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Egészségügyi intézkedések

: A baleseti felszerelés legyen azonnal elérhető, használati utasítással.
Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok legyenek
a munkahelyek közelében.
A berendezés, a munkaterület és a ruházat rendszeres tisztítása.
Tiszta, jól karbantartott személyi védőfelszerelést kell használni.
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

Védelmi intézkedések

: A védőfelszerelést a jelenlegi CED szabványoknak megfelelően kell
kiválasztani, a védőfelszerelés szállítójával együttműködve.
A megfelelő személyi védőfelszerelés kiválasztása a védőfelszerelés
teljesítmény jellegének és az elvégzendő feladatnak az összevetésén
alapuljon, az adott feltételek, a felhasználás időtartama és a használat során
fellépő veszélyek és/vagy lehetséges veszélyek ismeretében.

Általános tanácsok

: Fel kell tölteni.
A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Külső jellemzők
Forma

: Finom por

Halmazállapot

: szilárd

Szín

: krémszerű fehér.

Szag

: enyhe

Szagküszöbérték

: nincs adat

Biztonsági adatok
pH-érték

:

5,0 - 6,0 a 5 % (m/v) Vizes oldat

Olvadáspont/olvadási tartomány

:

> 60 °C

Forráspont/forrási hőmérséklettartomány

: nincs adat

Lobbanáspont

: nincs adat

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: nincs adat

Öngyulladási hőmérséklet

: nincs adat

Oxidáló tulajdonságok

: Nincs információ.

Vízben való oldhatóság

: oldható

Oldhatóság egyéb oldószerekben

: szokásos szerves oldószerek
oldhatatlan
szokásos szerves oldószerek
részben oldható

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz

: nincs adat
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Gőznyomás

: nincs adat

Párolgási sebesség

: nincs adat

Relatív gőzsűrűség

: nincs adat

Sűrűség

: nincs adat

Térfogatsúly

:

Oxidációs/redukciós képesség

: nincs adat

Dinamikus viszkozitás

: nincs adat

Kinematikus viszkozitás

: nincs adat

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: nincs adat

Hőbomlás

:

Alsó robbanási határ

: nincs adat

Felső robbanási határ

: nincs adat

720 kg/m3
ömlesztett

> 200 °C

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Kémiai stabilitás

: Normál körülmények között stabil.

Veszélyes reakciók
Kerülendő anyagok

: Erős oxidálószerek

Bomlástermékek

: Égés vagy hőbomlás (pirolízis) során a következő képződik:
Kén-oxidok
(Szén-oxidok (CO + CO2)).

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK
Akut toxicitás
Akut toxicitás, szájon át

: Lenyelve nincs ártalmasként osztályozva.
A toxikológiai adatokat hasonló összetételű termékektől vették a alapján.
Nem kiadott belső jelentések

Akut toxicitás, belélegzés

: Magát a terméket még nem vizsgálták.

Akut toxicitás, bőrön át

: Magát a terméket még nem vizsgálták.
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Akut toxicitás (egyéb felszívódási utak)

: nincs adat

Belégzési toxicitás

: nincs adat

Bőrkorrózió/bőrirritáció
Bőrirritáció

: Nincs bőrirritáció
A toxikológiai adatokat hasonló összetételű termékektől vették a alapján.
Nem kiadott belső jelentések

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Szemirritáció

: Súlyos szemkárosodást okozhat.
A toxikológiai adatokat hasonló összetételű termékektől vették a alapján.
Nem kiadott belső jelentések

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
Szenzibilizáció

: nincs adat

Ismételt dózis toxicitás
Ismételt dózis toxicitás

: nincs adat

STOT
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: nincs adat
: nincs adat

Rákkeltő hatás
Rákkeltő hatás

: nincs adat

Mutagén hatás
In vitro genotoxicitás

: Mutagenicitás (Salmonella typhimurium - reverz mutáció próba)
metabolikus aktiválással vagy anélkül
negatív
A toxikológiai adatokat hasonló összetételű termékektől vették a alapján.
Nem kiadott belső jelentések

In vivo genotoxicitás

: nincs adat

Reprodukciós toxicitás
Reprodukciós toxicitás

: nincs adat

Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó tapasztalatok
Az emberre gyakorolt hatás (expozíció)
mértékéből származó tapasztalatok :
Belégzés

: Légúti irritációt okozhat.
Por
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12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Ökotoxicitás
Vízi környezet (beleértve az üledéket)
Toxicitás halakra

: LC50 - 96 h : 9,7 mg/l - Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)
Nem kiadott belső jelentések

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen
szervezetekre.

: EC50 - 48 h : 136 mg/l - Daphnia magna
Nem kiadott belső jelentések

Toxicitás a vizi növényekre

: EC50 - 96 h : 9,3 mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata
Biomassza
Nem kiadott belső jelentések

Toxicitás a mikroorganizmusokra

: nincs adat

Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás)

: nincs adat

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen
szervezetekre. (Krónikus toxicitás)

: nincs adat

szárazföldi környezet
Toxicitás talajlakó szervezetekre.

: nincs adat

Toxicitás a szárazföldi növényekre

:

nincs adat

Ökotoxicitási felmérés
Ökotoxicitási felmérés

: Mérgező a vízi szervezetekre.
Nem kiadott belső jelentések

Perzisztencia és lebonthatóság
Biológiai lebonthatóság
Biológiai lebonthatóság

: Végső aerób biológiai lebonthatóság.
Biológiailag részben lebontható.
Az összetevők adatai alapján
belső értékelés
Megjelent adatok.

Bioakkumuláció
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz

:

Nem vonatkozik, felületaktív
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: Nincs hajlam a biológiai akkumulációra
belső értékelés

Mobilitás
Eloszlás a környezet részei között

: nincs adat

Ismert látható eloszlás a környezetben

: A termék végső rendeltetési helye Víz

Egyéb káros hatások
Környezeti becslés

: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
Termék kezelése hulladékként
Tilalom

: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Tanácsok a megsemmisítést illetően

: A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

Tanácsok a tisztítást és a csomagolás megsemmisítését illetően
Intézkedések a hulladék termelés
csökkentése érdekében.
Tanács

: A terméket nem szabad szemétként kidobni.

Hulladék-elhelyezés oka

: A csomagolás/ tartalom jóváhagyott hulladékkezelőbe ürítendő.

Egyéb adatok

: A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

: Hulladék közé helyezése előtt teljesen ürítse ki a csomagolást.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
ADR
UN-szám
Az áru rendeltetése
Címkék
Csomagolási csoport
Alagutakra vonatkozó korlátozások kódja
Osztály
Osztályba sorolási szabály
Környezetre veszélyes jelzés
Veszélyt jelölő számok

: 3077
: UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(DIHYDROXYDIPHENYL SULFONATE CONDENSATE, SODIUM
HYDROXYBENZENE SULFONATE), 9, III, (E)
: 9
: III
: (E)
: 9
: M7
: IGEN
: 90
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Az áru rendeltetése
Címkék
Csomagolási csoport
Osztály
Osztályba sorolási szabály
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: 3077
: UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(DIHYDROXYDIPHENYL SULFONATE CONDENSATE, SODIUM
HYDROXYBENZENE SULFONATE), 9, III
: 9
: III
: 9
: M7
: IGEN
: 90

IMDG
UN-szám
Az áru rendeltetése

: 3077
: UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(DIHYDROXYDIPHENYL SULFONATE CONDENSATE, SODIUM
HYDROXYBENZENE SULFONATE), 9, III, IMDG Code Segregation Group - Not
Relevant
Címkék
: 9
Csomagolási csoport
: III
Osztály
: 9
Tengeri szennyező (a környezetre veszélyes)
: IGEN
EmS
: F-A , S-F
IATA
UN-szám
Az áru rendeltetése

: 3077
: UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(DIHYDROXYDIPHENYL SULFONATE CONDENSATE, SODIUM
HYDROXYBENZENE SULFONATE), 9, III
Címkék
: 9
Csomagolási csoport
: III
Osztály
: 9
Környezetre veszélyes jelzés
: IGEN
Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép)
: 956
Maximális nettó tömeg/kg
: 400,00 KG
Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép)
: 956
Maximális nettó tömeg/kg
: 400,00 KG
ADN / ADNR
UN-szám
Az áru rendeltetése
Címkék
Csomagolási csoport
Osztály
Osztályba sorolási szabály
Környezetre veszélyes jelzés

: 3077
: UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(DIHYDROXYDIPHENYL SULFONATE CONDENSATE, SODIUM
HYDROXYBENZENE SULFONATE), 9, III
: 9
: III
: 9
: M7
: IGEN

Megjegyzés: A fenti szabályozási előírások ennek az adatlapnak a kiadásakor vannak érvényben. A veszélyes anyagok
szállítására vonatkozó szabályok változásának lehetősége miatt érdemes az érvényességüket ellenőrizni az Ön
márkakereskedőjénél.

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Tudomásunk szerint nincsenek speciális szabályozási tudnivalók.
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16. EGYÉB INFORMÁCIÓK
A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege
R23/24/25
R34
R41
R48/20/21/22
R51/53
R68

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.
Égési sérülést okoz.
Súlyos szemkárosodást okozhat.
Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva
ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
Maradandó egészségkárosodást okozhat.

A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk.
H301
H311
H314
H318
H331
H341
H373
H411

Lenyelve mérgező.
Bőrrel érintkezve mérgező.
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Súlyos szemkárosodást okoz.
Belélegezve mérgező.
Feltehetően genetikai károsodást okoz.
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A P-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk.
P273
P280
P305 + P351 + P338
P310
P391
P501

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Védőkesztyű/ szemvédőt/ arcvédő használata kötelező.
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
A csomagolás/ tartalom jóváhagyott hulladékkezelőbe ürítendő.

Megjegyzés: Ebben a dokumentumban az ezres számok elválasztója "." (pont), a tizedesjel "," (vessző).
A Biztonsági Adatlapon szereplő információ a legjobb tudomásunk, információink és meggyőződésünk szerint annak
kibocsátása napján pontos. Az információ segítséget kíván nyújtani a felhasználónak abban, hogy a terméket megfelelő
biztonsági feltételekkel kezelje, használja, dolgozza fel, tárolja, szállítsa, ártalmatlanítsa és hozza forgalomba, de
semmiképpen nem tekinthető szavatosságnak vagy minőségi specifikációnak. A Biztonsági Adatlapot a műszaki lapokkal
együtt kell alkalmazni, de nem helyettesíti azokat. Ennek megfelelően: az információ kizárólag a megjelölt konkrét termékre
vonatkozik, és nem alkalmazható, ha az adott terméket más anyagokkal együtt vagy más gyártási folyamatban használják,
kivéve ha az kifejezetten feltüntetésre került. Nem mentesíti a felhasználót azon kötelezettsége alól, hogy megfeleljen a
tevékenységére vonatkozó valamennyi szabálynak.
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