KÁLIUM-HEXACIANO-FERRÁT(II) 3-HIDRÁT
BIZTONSÁGI ADATLAP
1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint
Kiadásszám:

7.0

Felülvizsgálat kelte:

2010.11.30.
1. AZONOSÍTÁS

Cikkszám:

04220

Vegyi anyag neve:

K Á LIUM-HEX A CIA NO-FER R Á T( II) 3-HIDR Á T

Vegyi anyag angol neve:

P OTA S S IUM HEX A CY A NOFER R A TE ( II) 3-HY DR A TE

Vegyi anyag szinoním neve(i):

S Á R GA V ÉR LÚGS Ó

CAS-szám:

14459-95-1

EU-szám:

237-722-2

Összegképlet:

K Æ[ Fe( CN) Ê ] ¬ 3HÒO

Relatív molekulatömeg:

422,39

Gyártó/forgalmazó cég neve:

MOLAR
KFT.KForgalmazó:
Cemolker Kft. 2750 Nagykorös Baracsi u. 3.
MOLA RCHEMICALS
CHEMICA LS
FT.

Gyártó/forgalmazó cég címe,
telefonszáma, fax-száma:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat:

1151 B udapest, S zántóföld út 1. Tel: 36-1-306-6476, fax: 36-1-305-0298,
email: r each@m olar .hu, web: www.molar .hu
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató S zolgálat 1096 B udapest, Nagyvár ad tér 2.
Tel: ( 06-80) 201-199 Fax: ( 06-1) 476-1138 e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu
2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA (veszélyességi besorolás)

GHS szerinti osztályozás

Besorolások:

A quatic Chr onic 3; H412 - K r ónikus vizi toxicitás, 3. kategór ia

Figyelmeztetõ mondatok:

H412 - Á r talmas a ví zi élõvilágr a, hosszan tar tó kár osodást okoz.

EK osztályozás

R kódok és mondatok:

52/ 53 Á r talmas a ví zi szer vezetekr e, a ví zi kör nyezetben hosszan tar tó kár osodást okozhat.

Veszélyességi besorolás:

N; R 52/ 53
3. ÖSSZETÉTEL

% Vegyi anyag neve:
100% KÁLI U M -H EXAC I AN O -FERRÁT(I I ) 3-H I D RÁT

CAS szám: EU szám:
14459-95-1 237-722-2

EU index szám:

Veszélyjel:

R-kódok:
52/53

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Utasítások belégzés esetére:

A sér ültet fr iss levegõr e kell vinni. R osszullét esetén hí vjunk or vost.

Utasítások bõrre kerülés esetére:

A szennyezett r uházatot távolí tsuk el. A szennyezõdött bõr felületet bõ ví zzel m ossuk le.

Utasítások szembe kerülés esetére:

Öblí tsük bõ ví zzel legalább 10 per cen ker esztül,a szemhéjakat szélesr e nyitva.

Utasítások lenyelés esetére:

Itassunk sok vizet, hánytassunk. A djunk aktiv szenet ( 20-40 g, 10%-os szuszpenzióban) .
A zonnal hí vjunk or vost.

Tûzveszélyesség általános leírása:

Nem éghetõ anyag

Tûzveszélyességi osztály:

E - NEM TÛZV ES ZÉLY ES

Alkalmazható tûzoltó anyagok:

ví z, szén-dioxid, hab, oltópor

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Különleges veszélyek:

Tûz esetén m ér gezõ gázok képzõdhetnek.

Egyéni védõfelszerelés tûzoltáskor:

Ne tar tózkodjunk a veszélyes zónában fr iss levegõs légzõkészülék nélkül.
6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET (VÉLETLEN KIÖMLÉS) ESETÉN

Személytõl függõ elõvigyázatossági
intézkedések:
Eljárás a feltisztításra/felitatásra:
Egyéb megjegyzések:

K er üljük a por képzõdést, ne lélegezzük be a por okat.
S zár azon kell feltisztí tani. Továbbí tsuk megsem isí tésr e.A z ér intett ter ületet meg kell
tisztí tani.
S zennyví z r endszer be engedni tilos.
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Tárolási elõírások:
Tárolási hõmérséklet [ÇC]:

S zor osan zár t edényzetben, hûvös, szár az kör ülm ények között jól szellõzött helyen
tár olandó.
m ax. 30
--- 1. oldal ---
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8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

Általános elõírások:

A szennyezett r uhát azonnal le kell venni. A z anyaggal végzett munka után kezet kell m osni.

Légzésvédelmi elõírások:

S zükséges, ha por képzõdik.

Szemvédelmi elõírások:

V édõszemüveg viselése szükséges.

Kézvédelmi elõírások:

A z anyaggal való munka sor án védõkesztyû viselése szükséges.
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés

halványsár ga por

Szín:

halványsár ga

Olvadáspont [ÇC]:

~70

Oldódás

ví zben: 289 g/ l

pH

~9,5

Sûrûség (¥) [g/cm3]

0

Térfogattömeg [kg/m3]:

~950-1050
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Általános megjegyzések:

Fényér zékeny.

Kerülendõ körülmények:

Heví tés.

Kerülendõ anyagok és reakciók:

S avak, oxidálószer ek.
11.TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Általános leírás:

Lenyelés esetén: emésztõr endszer i panaszok.

Akut toxicitás:

LD50 ( szájon át, patkány) : 3613 m g/ kg

Irritáló hatás:

Gõzeit belélegezve ir r itálja a légutakat.

Szemirritáló hatás:

S zembe ker ülve ir r itáló hatású.
12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános leírás:

V í zi szer vezetekr e toxikus hatású.

Vízvédelmi osztály (WGK):

2 - Á r talm as a ví zminõségr e
13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A termékre vonatkozó elõírások:

A z anyag mar adéka veszélyes hulladéknak számí t.
2000. évi X LIII. tör vény a hulladékgazdálkodásr ól; 16/ 2001. ( V II.18.) K öM r endelet a
hulladékok jegyzékér õl; 98/ 2001. ( V I.15.) K or m ányr endelet a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir õl; 94/ 2000. ( V .5.) K or mányr endelet a
csomagolásr ól és a csomagolási hulladék kezelésének r észletes szabályair ól.

A csomagolásra vonatkozó elõírások:

A szennyezett ( kiür ült) csomagolóanyagot ugyanúgy kell kezelni, mint a ter méket.

Ártalmatlanítási elõírások:

Megsemmisí tés a fent m egjelölt jogszabályok alkalm azásával, er r e szakosodott gazdálkodó
szer vezet segítségével tör ténhet.
14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Szárazföldi szállítási besorolás
(RID/ADR)

nincs besor olva
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

GHS cím kézés

Figyelmeztetõ mondatok:

H412 - Á r talmas a ví zi élõvilágr a, hosszan tar tó kár osodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P 273 - K er ülni kell az anyagnak a kör nyezetbe való kijutását.

EK cím kézés

R kódok és mondatok:

52/ 53 Á r talmas a ví zi szer vezetekr e, a ví zi kör nyezetben hosszan tar tó kár osodást okozhat.

S-kódok és mondatok:

50-61 ...val/ -vel nem kever hetõ. K er ülni kell az anyag kör nyezetbe jutását. S peciális
adatokat kell kér ni/ B iztonsági adatlap.
A biztonsági adatlap m egfelel a 1272/ 2008 EK r endelet ( CLP ) , a 1907/ 2006 EK r endelet
( R EA CH) az 1999/ 45 EK ir ányelv, a 67/ 548 EGK ir ányelv, a 2000. évi X X V . tör vény és a
44/ 2000. ( X II.27.) EüM r endelet elõí r ásainak.

Vonatkozó jogszabályok:

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap 2. és 3.pontjában szer eplõ R -m ondatok szövege
--- 2. oldal ---
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Á r talmas a ví zi szer vezetekr e, a ví zi kör nyezetben hosszan tar tó kár osodást okozhat.

FIGYELMEZTETÉS:

A megadott infor mációk jelen tudásunkon alapulnak és a ter mék szállí tott állapotár a
vonatkoznak. A z adatlap csak a biztonsági követelm ények szem pontjából jellem zi a
ter méket, és nem ar r a szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait gar antálja, nem
helyettesí ti a ter mékspecifikációt. A z ér vényes r endeletek betar tása, az esetleges speciális
felhasználási technológiának megfelelõ biztonsági elõí r ások kialakí tása és betar tása
felhasználó feladata. A z anyaggal ( készí tm énnyel) kapcsolatos konkr ét felhasználási m ód
sor án a 98/ 24/ EK ir ányelv alapján fel kell m ér ni és ér tékelni kell a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat.
Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.

--- 3. oldal ---

