CEMOLKER KFT.

LAKMUSZ INDIKÁTOR OLDAT
BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint
Kiadásszám:

8.0

Felülvizsgálat kelte:

2014. 12. 17.
1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSTÁSA

1.1. Term ékazonosító

Cikkszám:

13331

A termék neve

LA K MUS Z INDIK Á TOR OLDA T

1.2. Az anyag vagy keverék m egfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

MOLA R CHEMICA LS K FT. 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

Gyártó/forgalmazó cég neve:
Gyártó/forgalmazó cég címe,

Forgalmazó: Cemolker Kft. 2750 Nagykörös Baracsi u. 3.

Tel: 0653552305 Fax:0653355818

1.4. Sürgősségi telefonszám

E-mail: cemolkerkft@gmail.com

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat:

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. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

Az anyag a 67/548/EEC direktíva, és az 1272/2008 EK rendelet szerint veszélyességi osztályba nincs besorolva,
és/vagy az osztályozás kritériumainak nem felel meg.
3. ÖSSZETÉTEL, VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK
%

Vegyi anyag neve:

1%

LAKM U SZ

99%

VÍ Z I O N M EN TES, RO

CAS szám:

EU szám:

EU index szám:

67/548:

7732-18-5

231-791-2

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Utasítások belégzés esetére:

K ülönleges intézkedésekr e nincs szükség.

Utasítások bõrre kerülés esetére:

K ülönleges intézkedésekr e nincs szükség.

Utasítások szembe kerülés esetére:

Öblí tsük bõ ví zzel ,a szem héjakat szélesr e nyitva.
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Általános leírás:

Nem éghetõ folyadék

Tûzveszélyességi osztály:

E - NEM TÛZV ES ZÉLY ES

5.1. Oltóanyag

nem ér telmezhetõ

5.2. Az anyagból vagy a keverékből szárm azó különleges veszélyek
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL
6.1. Szem élyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi elõvigyázatossági intézkedések: Nem szükséges.
6.2. Környezetvédelm i óvintézkedések
6.3. A területi elhatárolás és szennyezésm entesítés m ódszerei és anyagai

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási elõírások:

Nincs különleges elõí r ás.

Tárolási hõmérséklet [ÇC]:

5-30
8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési param éterek
8.2. Az expozíció ellenőrzése

Szem,-arcvédelem

Reg:
N /A

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ism ertetése

Alkalmazható tûzoltó anyagok:

1272/2008:

Nem szükséges.
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N /A

CEMOLKER KFT.

LAKMUSZ INDIKÁTOR OLDAT

Kézvédelem

Nem szükséges.

Légutak védelme

Nem szükséges.
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

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

Külsõ jelemzõk

lila szí nû folyadék

Sûrûség (¥) [g/cm3]

~1

10.1. Kémiai stabilitás

A z anyag nor mál kör ülm ények között stabil.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
11.TOXIKOLÓGIAI ADATOK
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó inform áció

Általános leírás:

A ter mék megfelelõ kezelése esetén veszélyes tulajdonság nem vár ható.
12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános leírás:

S zakszer û kezelés és felhasználás esetén kör nyezeti pr oblém ák nem vár hatók.

A termékre vonatkozó elõírások:

A z anyag mar adéka nem szám í t veszélyes hulladéknak.

A csomagolásra vonatkozó elõírások:

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

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladék kezelési m ódszerek

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Szárazföldi szállítási besorolás (RID/ADR):

Nincs besor olva
15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelm i jogszabályok:

Az anyag nem szerepel sem a 96/82/EK rendeletben (SEVESO), sem a 123/2009
(VI.12.) Korm. rendeletben (PIC), sem a 94/33/EK irányelvben (fiatalkorúak
munkavégzése), sem pedig a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben (légszennyező kibocsátás)
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

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 jellemzi 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 elõír 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.

A biztonsági adatlap megfelel a 1272/2008 EK rendelet (CLP), a 1907/2006 EK rendelet (REACH) az 1999/45 EK
irányelv, a 67/548 EGK irányelv, a 2000. évi XXV. törvény és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak.
Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.

--- 2. oldal ---

