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A készítés dátuma:
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1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
1.1. Term ékazonosító

Cikkszám:

0309 0

A termék neve:

EZÜS T -NIT R Á T

A termék angol neve:

S IL V ER NITR A TE

A termék latin neve:

A R GENTI NITR A S

Termék szinonim neve(i):

A R GENTUM NITR ICUM

Reach regisztrációs szám:

01-211951 3705-4 3

1.2. Az anyag vagy keverék m egfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt felhasználásai

Az anyag vagy keverék megfelelõ
azonosított felhasználása:
Az anyag vagy keverék ellenjavallt
felhasználása:

Fényképészeti alapanyag,gyó gyászat,labor atór ium ban cianid éshalogén kim utatásár a
Ellen javallt felhasználási ter ület n em ism er etes.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító cég neve:

Cemolker Kft.
2750 Nagykörös,
Baracsi u.3.
Tel:06-53-552-305
Web: www.cemolker.hu
Email: cemolkerkft@gmail.com
Egészségü gyi Toxikológiai Tájékoztató S zolg álat 1 096 B ud apest, Nagyvár ad tér 2.
Tel: ( 0 6-80) 201-199 Fax: ( 06-1) 4 76 -1138 e-m ail: ettsz@okbi.antsz.hu
MOLA R CHEMICA LS K FT .
2314 Halásztelek, Árpád u. 1.
m olar @m olar .hu, web: www.m olar .h u
r each@m olar .hu

Szállító cég címe, telefonszáma,
fax-száma:
Felelõs osztály email címe:
1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat:

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás 1272/2008/EK szerint:

Ox. S o l. 2.; H27 2 - Oxidáló szilár d, 2. kategór ia
S kin Cor r . 1B .; H314 - B õr mar ás, 1B kategór ia
A quatic A cute 1.; H400 - A kut vizi toxicitás, 1. kategór ia
A quatic Ch r onic 1 .; H4 10 - K r ónikus vizi toxicitás, 1. kategór ia

2.2. Cím kézési elem ek
Cím kézés 1272/2008/EK szerint:

Figyelmeztetõ mondatok:

H272 - Fokozh atja a tûz intenzitását; oxid áló hatású.
H314 - S ú lyos égési sér ülést és szemkár osodást o koz.
H410 - Nagyon m ér gezõ a ví zi élõvilágr a, hosszan tar tó kár osod ást okoz.

Figyelmeztetés:

V ES ZÉ LY

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P 273 - K er ülni kell az an yagnak a kör nyezetb e való kiju tását.
P 280 - V édõ kesztyû / védõr uha/ szemvédõ/ ar cvédõ használata kötelezõ.
P 301+P 330+ P331 - LE NY ELÉS ES ET ÉN: A szájat ki kell öb lí teni. TILOS hánytatni.
P 305+P 351+ P338 - S ZEMB E K ER ÜLÉ S esetén: Tö bb per cig tar tó óvatos öblí tés ví zzel.
A dott esetben a kon taktlencsék eltávolí tása, ha könnyen megoldh ató. A z öb lí tés folytatása.
P 309+P 310 - Expozí ció vagy r osszullét esetén: azonn al for du ljon TOX IK OL ÓGIA I
K ÖZP ONTHOZ vagy or vosh oz.

Veszélyjelek, piktogramok:

2.3. Egyéb veszélyek:

Nem ism er etes.

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

3. SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
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3.1. Anyagok

CAS-szám:

7761 -88-8

EU-szám:

231-853-9

EU Index-szám:

047-001-00 -2

Összegképlet:

A gNOÀ

Relatív molekulatömeg:

169,88
4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ism ertetése

Utasítások belégzés esetére:

A sér ültet fr iss levegõr e kell vinn i. R osszullét esetén hí vju nk o r vost.

Utasítások bõrre kerülés esetére:

A szennyezett r u házatot távolí tsuk el. A szennyezõdött bõr felületet bõ szapp anos ví zzel
m ossuk le.
Öblí tsük b õ ví zzel leg alább 10 per cen ker esztül,a szem héjakat szélesr e nyitva. Hí vjunk
szem or vost.
A zonnal itassu nk sok vizet, ne hánytassunk ( per fo r áció veszélye) , azonn al hí vjun k or vost,
ne pr óbáljuk m eg sem legesí teni.
A védõfelszer eléssel kapcsolatos infor m ációkhoz lásd a 8. szakaszt.

Utasítások szembe kerülés esetére:
Utasítások lenyelés esetére:
Egyéni védõfelszerelés az
elsõsegélynyújtók számára:

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Akut tünetek és hatások:

A z anyag mar ó hatású a szem r e, a bõr r e és a lég zõr endszer r e.

Késleltetett hatások:

A z anyag hatással leh et a vér r e és m ethem og lo bin képzõdést o ko zhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A szükséges orvosi ellátás leírása:

Tüneti kezelés.S zembe ker ülve azon nal kim osni és or vost h ívni. Ne hagyjuk kihû ln i a
beteget.

Általános leírás:

Nem égh etõ anyag

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
5.1. Oltóanyag

Alkalmazható tûzoltó anyagok:

Nem ér telmezh etõ

NEM alkalmazható tûzoltó anyagok:

Nem ér telmezh etõ

5.2. Az anyagból vagy a keverékből szárm azó különleges veszélyek

Különleges veszélyek:

Oxigén-felszab adu lás m iatt az égést táplálja. Tûz esetén veszélyes éghetõ gázokat vagy
gõzöket fejleszthet.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Egyéni védõfelszerelés tûzoltáskor:

Ne tar tózkodjunk a veszélyes zónában m egfelelõ kém iai véd õöltözék és fr iss levegõs
légzõkészülék nélkül.
6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Szem élyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi elõvigyázatossági intézkedések: K er üljük az anyaggal való ér in tkezést, ne lélegezzük b e a por okat.
Sürgõsségi ellátók esetében:

A védõfelszer eléssel kapcsolatos infor m ációkhoz lásd a 8. szakaszt.

6.2. Környezetvédelm i óvintézkedések

Egyéb megjegyzések:

S zennyví z r endszer be engedni tilos. A kad ályozzuk meg, hogy az an yag csator nába,
élõví zb e, talajba ker üljön.

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésm entesítés m ódszerei és anyagai

Eljárás a feltisztításra/felitatásra:

S zár azon kell feltisztí tani. Továbbí tsuk m egsem m isí tésr e.A z ér intett ter ületet meg kell
tisztí tani.

6.4. Hivatkozás m ás szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra:

A h ulladék kezeléssel kapcsolatos fig yelmeztetésekh ez lásd .a 13. szakaszt.
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelési elõírások:

Levegõ tõl, fénytõl védve tár olandó.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
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Tárolási elõírások:
Tárolási hõmérséklet [ÇC]:

S zor osan zár t edényzetben, szár az helyen, gyúlékony an yagoktól, g yújtófor r ástól és hõtõl
távol tar tand ó.
m ax. 2 5

Nem tárolható együtt:

éghetõ anyagok

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Meghatározott végfelhasználás:

A z 1.2. po ntban em lí tetteken kí vü l egyéb speciális alkalmazása n em vár ható.
8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési param éterek

Megengedett munkahelyi átlagos
koncentráció (ÁK) [mg/m3]:
Munkahelyi csúcskoncentráció (CK)
[mg/m3]:
Biológiai expozíció [mg/g kreatinin]:

Nin cs ad at

Jogszabályi háttér:

25/ 2000 ( IX .30.) EüM-S zCsM együttes r endelet.

0,01
Nin cs ad at

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelõ mûszaki ellenõrzés:
Általános elõírások:
Szem,-arcvédelem:

A b izto nságo s mu nkavégzést elõsegí tõ mûszaki intézkedések elsõ bbséget élveznek az
egyéni védõ felszer elések használatával szem ben.
A szennyezett r u hát azonnal le kell venn i. Bõ r r e ker ülés esetén lemosás után bõr véd õ
kr ém et kell h asználni. A z anyaggal való mu nka után kezet és ar co t kell m osni.
V édõ szem üveg viselése szükséges.

Kézvédelem:

A z anyaggal való munka sor án védõkesztyû viselése szü kséges. Á ltaláno s m unkához
ajánlott tí p us: Nitr il-kaucsuk, 0,1 1 mm vastag, áttör ési idõ >4 80 m in. S p eciális
felhasználás esetén célszer û a gyár tóval konzultálni.

Légutak védelme:

S zükséges, h a por képzõdik. Javasolt tí pus: P 1
9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kém iai tulajdonságokra vonatkozó inform ációk

Külsõ jellemzõk:

fehér kr istályos por vagy szí ntelen kr istályok

Szag:

S zagtalan

Szagküszöb érték:

Nem ism er etes.

Olvadáspont/fagyáspont [ÇC]:

212

Forráspont [ÇC]:

444

Bomlási hõmérséklet [ÇC]:

Nin cs info r m ácó.

Sûrûség (¥) [g/cm3]:

5,35

pH:

5,4-6,4 ( 1 0 %)

Viszkozitás [mPa.s]:

Nin cs ad at

Gõzsûrûség (levegõ=1):

Nin cs info r m áció

Oldhatóság vízben:

2150 g / l

Megoszlási hányados n-oktanol/víz log P Nin cs info r m áció
(o/v):
Lobbanáspont [ÇC]:
Nin cs info r m áció
Gõznyomás (20 ÇC-on) [hPa]:

Nin cs info r m áció

Gyulladási hõmérséklet [ÇC]:

Nin cs info r m áció

Robbanási határértékek (v/v %):

Nin cs info r m áció

Relatív párolgási sebesség (ButAc=1):

Nin cs info r m áció

Tûzveszélyesség:

Nem égh etõ anyag

Robbanásveszélyes tulajdonságok:

R obbanásveszélyes anyag.

Oxidáló tulajdonságok:

Oxidáló hatású an yag.

9.2. Egyéb inform ációk

Térfogattömeg [kg/m3]:

~235 0

Égéshõ [MJ/kg]:

Nem égh etõ

Halmazállapot:

S zilár d
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10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
10.1. Reakciókészség:

Nem fém ek, szer ves anyagok, alkáli h idr oxidok, acetilid én, acetilén, aldehidek, n itr ilek,
amm ónia, alko holok, amm óniavegyületek, gyúléko ny anyag ok, hidr azin és szár m azékai,
kar bidok, szer ves nitr ovegyü letek, magnézium por for m ájában.

10.2. Kém iai stabilitás:

Fényr e és hõr e ér zékeny.

10.3. A veszélyes reakciók
lehetősége:

Nor mál kö r ülmények között nincsenek.

10.4. Kerülendő körülm ények:

Fénytõ l óvni kell.

10.5. Nem összeférhető anyagok: A lu mí nium ,lágy acél
10.6. Veszélyes bom lásterm ékek: Nitr ó zus g ázok képzõdh etnek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó inform áció

Általános leírás:

Lenyelés esetén súlyos mar ási sér ülés a szájban, tor okban. Fenn áll a nyelõ csõ és a
gyomo r per for álódásának veszélye is.
LD50 ( szájo n át, patkány) : > 2000 mg / kg

Akut toxicitási adatok:
Akut toxicitás szájon át:
Akut toxicitás bõrön át:

Lenyelés esetén súlyos mar ási sér ülés a szájban, tor okban. Fenn áll a nyelõ csõ és a
gyomo r per for álódásának veszélye is. F elszí vódás.
Égési sér ülést okoz.

Akut toxicitás belégzés:

Nin cs ir r itáló hatása.

Bõrkorrózió/Bõrirritáció:

B õr r e ker ülve égési sér ûléseket okoz.

Szemkárosodás/szemirritáció:

S zembe ker ü lve égési sebek, szar uhár tya hom ályosodás veszélye.

Légzõszervi, vagy bõrszenzibilizáció:

Nem szenzibilizáló ( faj: teng er i m alac; B uehler teszt)

Csírasejt mutagenitás:

Nin cs info r m áció.

Rákkeltõ hatás:

Nem ism er etes.

Reprodukciós toxicitás:

A z in fo r máció nem áll r endelkezésr e.

Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció:

A z anyagot nem osztályozzák, m int speciális célszer vi toxikus anyagot.( egyszer i expozí ció)

Célszervi toxicitás, ismétlõdõ expozíció: A z anyagot nem osztályozzák, m int speciális célszer vi toxikus anyagot. ( ism ételt expozí ció)
Aspirációs veszély:

Nem ism er etes.
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános leírás:

V izi szer vezetekr e toxikus. K ár os hatást okoz a p H eltolódása. Még h í g for m ában is m ar ó.

12.1. Toxicitás:

Toxicitás halakra:

LC50 ( Leuciscus idus) : 0,02 9 m g/ l/ 96 h

Toxicitás daphniára és egyéb vízi
gerinctelen szervezetekre:
Toxicitás algákra:

EC50 ( Daph nia m ag na) : 0,002 m g/ l/ 4 8h

Toxicitás baktériumokra:

EC10 ( P seud om onas putid a) : 0,006 m g/ l/ 16 h

12.2. Perzisztencia és
lebonthatóság:

Nin cs info r m áció.

IC5 0 ( Desm o desm us subspicatus) : 0,0 08 mg / l/ 8d

12.3. Bioakkum ulációs képesség: Nin cs info r m áció.
12.4. A talajban való m obilitás:

Nem szabad a talajb a és a kö r nyezetbe enged ni.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés
eredm ényei:
12.6. Egyéb káros hatások:

P B T/ vP vB vizsgálatot n em végeztek, m er t kém iai biztonság i vizsgálat nem szükséges, vag y
nem tör tént.
Nagyon m ér gezõ a vizi élõvilágr a, hosszantar tó kár osodást okoz.

A termékre vonatkozó elõírások:

A z anyag mar adéka veszélyes hulladéknak számí t.

A csomagolásra vonatkozó elõírások:

A szennyezett ( kiür ült) cso magolóanyag ot ug yanúgy kell kezelni, m int a ter méket.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési m ódszerek:

Hulladék kezelési elõírások:

A h ulladéko kat a hu lladékr ól szóló 20 08/ 98/ EK ir ányelvek, valamint az egyéb or szágos és
helyi szabályoknak m eg felelõen kell kezelni. Megsem misí tése er r e szako sod ott gazdálko dó
szer vezet seg ítség ével tör ténhet.
14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
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14.1. UN-szám :

1493

14.2. Az ENSZ szerinti m egfelelő szállítási
m egnevezés:

EZÜS T -NITR Á T "K ÖR NY EZETR E V E S Z ÉL Y E S"

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

5.1

Szárazföldi szállítási besorolás (RID/ADR):

5.1

14.4. Csom agolási csoport:

II

14.5. Környezeti veszélyek:

K ör nyezetr e veszélyes an yag

14.6. A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések:

Nem ismer etes.

14.7. A MARPOL-egyezm ény II. m elléklete és az
IBC szabályzat szerinti öm lesztett szállítás:

Nem vonatkozik r á.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelm i előírások/jogszabályok:
A 96/82/EK rendelet (SEVESO) szerinti határértékek

alsó küszöbérték [to/év]:

50

felsõ küszöbérték [to/év]:

200
3. csopo r t alapján *
* A küszöbér ték az ad ott cso por tba tar tozó összes anyag eg yü ttes m en nyiségér e vonatkozik

94/33/EK irányelv alapján az anyaggal végzett tevékenység fiatal szem élyek esetén részben, vagy egészben korlátozott.
15.2. Kém iai biztonsági értékelés

A z anyagr ó l kémiai biztonsági ér tékelés egyelõ r e nem készült
16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában szereplő H m ondatok:

H272

Fokozh atja a tûz intenzitását; oxid áló hatású.

H314

S úlyos égési sér ü lést és szem kár osod ást oko z.

H410

Nagyon m ér gezõ a ví zi élõvilágr a, hosszan tar tó kár oso dást okoz.

A BT adatlap megváltozott szakaszai:

11.,

FIGYELMEZTETÉS:

A m egad ott infor m ációk jelen tud ásunkon alap uln ak és a ter m ék szállí tott állapo tár a
vonatkoznak. A z adatlap csak a bizto nsági kö vetelm én yek szem pontjáb ól jellem zi a
ter méket, és nem ar r a szolgál, hogy an nak bizon yos tulajdon ságait gar antálja, nem
helyettesí ti a ter mékspecifikációt. A z ér vényes r en deletek betar tása, az esetleges speciális
felhasználási technológ iának m eg felelõ bizto nsági elõí r ások kialakí tása és betar tása
felhasználó feladata. A z anyaggal ( készí tm énnyel) kap csolato s konkr ét felhaszn álási m ód
sor án a 98/ 24/ E K ir ányelv alapján fel kell m ér ni és ér tékelni kell a m unkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat.

Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.
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