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1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
Termék neve

: (Unisol indikátor oldat)

A termék sorszáma
Márka

:
:

Társaság

:

69152
Sigma

Sigma-Aldrich Kft
Nagy Diofa u. 7. IV.em.
H-1072 BUDAPEST
Telefon
: +3612359055
Fax
: +3612359050
Sürgösségi telefonszám
: 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai
Szolgálat
Forgalmazó: Cemolker Kft. 2750 Nagykorös Baracsi u. 3.
Felelös személy: Barna András
2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
A 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek alapján nem veszélyes anyag vagy készítmény.
3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Szinonimák

:

Solvent Blue 36
1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone
Disperse Blue 134

Képlet
Molekulatömeg

:
:

C20H22N2O2
322,4 g/mol

CAS szám

EU-szám

Sorszám

1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone
14233-37-5
238-101-9
-

Osztályozás

Koncentráció

-

-

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
Belélegzés esetén
Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, akkor mesterséges lélegeztetést kell
alkalmazni
Bőrrel való érintkezés esetén
Szappannal és bő vízzel le kell mosni.
Szembe kerülés esetén
Elővigyázatból a szemet vízzel ki kell mosni.
Lenyelés esetén
Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. A szájat vízzel ki kell öblíteni.
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Megfelelő tűzoltó készülék
Vízpermetet, alkohol-álló habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot kell használni.
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Tűzoltók különleges védőfelszerelése
Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni.
6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN
Személyi óvintézkedések
A porképződést el kell kerülni.
Környezetvédelmi óvintézkedések
A termék nem engedhető a csatornába.
Szennyezésmentesítés módszerei
Fel kell söpörni és lapátolni. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Kezelés
Azokon a helyeken, ahol por képződik, megfelelő elszívást kell biztosítani. A megelőző tűzvédelem normál
intézkedései.
Tárolás
Hűvös helyen kell tárolni. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani.
8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM
Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.
Személyi védőfelszerelés
Légzésvédelem
Légzésvédelem nem szükséges. Ahol a kellemetlen porszintek miatt védekezés szükséges, N95 (US)
típusú vagy P1 (EN 143) típusú porálarcot kell használni. Légzésvédőt, valamint a vonatkozó hatósági
szabványok szerint, úgymint NIOSH (US) vagy CEN (EU), bevizsgált és engedélyezett komponenseket kell
használni.
Kézvédelem
Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni.
Szemvédelem
Biztonsági szemüveg
Egészségügyi intézkedések
Általános ipari egészségügyi gyakorlat.
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Megjelenés
Forma

por

Szín

kék

Biztonsági adatok
pH-érték

nincs adat

Olvadáspont

170 - 172 °C

Forráspont

nincs adat

Gyulladáspont

nincs adat

Gyulladási
hőmérséklet

nincs adat

Alsó robbanási határ

nincs adat

Felső robbanási
határ

nincs adat
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Vízben való
oldhatóság

nincs adat

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG
Tárolási stabilitás
Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
Kerülendő anyagok
Erős oxidálószerek
Veszélyes bomlástermékek
Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek. - Szén-oxidok
11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Akut toxicitás
nincs adat
Izgató és maró hatás
nincs adat
Szenzibilizáció
nincs adat
Krónikus behatás
IARC:

Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az
IARC ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.

Lehetséges egészségügyi hatások
Belégzés
Bőr
Szem
Lenyelés

Belélegezve ártalmas lehet. Izgathatja a légutakat.
Bőrön keresztül felszívódva ártalmas lehet. Izgathatja a bőrt.
Izgathatja a szemet.
Lenyelve ártalmas lehet.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Információ az eliminálódásról (perzisztencia és lebonthatóság)
nincs adat
Ökotoxicitás
nincs adat
A környezeti hatásra vonatkozó további információk
nincs adat
13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
Termék
Szennyezett csomagolás
Hulladékgazdálkodási 2000. évi XLIII. törvény:
Hulladékgazdálkodási kezeléssel foglalkozó 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet szerint kell eljárni!
A szennyezett (kiürült) csomagoló anyagot ugyanúgy kell kezelni, mint a terméket!

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
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ADR/RID
Nem veszélyes áru
IMDG
Not dangerous goods
IATA
Not dangerous goods
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
Egyéb szabályozások

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek (REACH)

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK
További információk
Copyright 2008 Sigma-Aldrich. Erröl a lapról - kizárólag belsö használatra - tetszöleges számú papírmásolat
készíthetö
A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekintheto teljes körunek, és csupán
útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich, nem vállal semmilyen felelosséget a termék kezelése vagy a vele
való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a számla vagy a
szállítólevél hátoldalán.
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