
Biztonsági adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)
000090300065_HU_HU Drägersorb 400
Nyomtatás dátuma 28.06.2022
Frissítés dátuma 02.03.2022
Változat 4.8 (hu,HU)
verziójának helyébe lép 02.08.2021 (4.7)

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név/megjelölés Drägersorb 400

Prod-Nr 6738950 (4,5kg), 6737965 (8kg), 6737985 (18kg)

- 6739454 (125kg), 6736882, R34360, 3702050, u. a.

A címkén feltüntetendő veszélyes összetevő(k)
Kalcium-hidroxid, nátrium hidroxid

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Felhasználási területek [SU]
SU0 Egyéb

Folyamatkategóriák [PROC]
PROC8a Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben
Szakmai:
PROC0 Egyéb

Környezeti kibocsátási kategóriák [ERC]
ERC11a Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony kibocsátással (beltéri)

Termékkategóriák [AC]
AC2 Gépek, mechanikus berendezések, elektromos / elektronikus árucikkek

Anyag/keverék használat
Adszorpciós- vagy abszorpciós szer

Nem tanácsolt alkalmazások
Ne használja magáncélokra (háztartás).

Általános megjegyzések
Adszorbeált szén-dioxidot a levegobol
semmiféle

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95
HU-1135 Budapest
Telefon +36 1 452 2020
Telefax: +36 1 452 2030
E-mail info@draeger.com

Felvilágosító rész:
Dräger Global EHS Management
Telefon +49 451 882 6979
Honlap www.draeger.com

E-mail (szakavatott személy):
sds@draeger.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Departement of Clinical Toxicology, Hospital Elizabeth, Alsóerdösor 7,
Budapest VII

(36)1 21 52 15
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2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP]
rendelet szerint

Besorolási eljárás

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Veszélymondatok az egészséget fenyegető veszélyekhez
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Általános megjegyzések
Az elegyet sorolták veszélyes a 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.
semmiféle

2.2 Címkézési elemek

Jelölés a 1272/2008/EK [CLP] számú rendelet szerint

A címkén feltüntetendő veszélyes összetevő(k)
Kalcium-hidroxid, nátrium hidroxid

Veszélyt jelző piktogrammok

GHS05

Figyelmeztetés
Veszély

Figyelmeztető mondatok
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P280 Védokesztyu/védoruha és szemvédo/arcvédo használata kötelezo.
P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P313 Orvosi ellátást kell kérni.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/....
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P410 Napfénytől védendő.
P411 Homérsékleten kell tartani, legfeljebb 50 ° C

Kiegészítő veszély jellemzők
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Egyes keverékek kiegészítő címkeelemeire vonatkozó egyedi szabályok
nincs meghatározva

különleges előírások a növényvédőszerek jelölésére
nem alkalmazható

Különleges csomagolási előírások
nincs meghatározva

Más megjelölések
nem alkalmazható
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2.3 Egyéb veszélyek

Lehetséges ártalmas fizikai-kémiai hatások
nincs meghatározva

Lehetséges ártalmas hatások az emberre és lehetséges tünetek
A pH-érték alapján (lásd 9-es szakasz) a bőr- és szemingerlődés nem zárható ki.
A por belégzése irritálhatja a légutakat.

Lehetséges káros hatások a környezetre
nincs meghatározva

Egyéb káros hatások
nincs meghatározva

* A PBT- és vPvB-értékelés eredményei
Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

* 3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1 Anyagok

nem alkalmazható

* 3.2 Keverékek

Veszélyes alkotóelemek

CAS-szám EK sz. Anyagnév Koncentráció Osztályozás a
1272/2008/EK [CLP]
rendelet szerint

SCL/ M/ ATE

1305-62-0 215-137-3 Kalcium-hidroxid 78 - 84 % Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

7732-18-5 231-791-2 Víz 14 - 18 %

1310-73-2 215-185-5 nátrium hidroxid 2 - 4 % Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1A; H314

Skin Corr.
1A;H314:
C>=5%
Skin Corr.
1B;H314:
2%<=C<5%
Skin Irrit.
2;H315:
0.5%<=C<2%
Eye Irrit. 2;H319:
0.5%<=C<2%

REACH-szám Anyagnév
01-2119475151-45-033 Kalcium-hidroxid

- Víz

01-2119457892-27-xxxx nátrium hidroxid

Általános megjegyzések
semmiféle

4.SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tájékoztató
Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát.
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Belélegzés után
Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani.
Panaszoknál orvosi kezelésről gondoskodni.

Bőrrel való érintkezés után
Azonnal le kell mosni -val/-vel:
Víz
Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutás esetén
Szembejutás esetén a szemeket nyitott szemhéjak mellett öblítse elegendő ideig vízzel, majd rögtön forduljon
szemorvoshoz.

Lenyelés után
TILOS hánytatni.
Kis kortyokban bőségesen vizet itatni (felhígítási hatás).

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek
nincs meghatározva

Hatások
gyomorátfúródás

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Útmutatások az orvos részére
nincs meghatározva

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag

Az alkalmatlan oltóanyag
Szén-dioxid (CO2)

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek
nincs meghatározva

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges felszerelések tűzoltásnál
semmiféle

Kiegészítő tájékoztatás
A termék maga nem éghető.
Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani.
A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Porkeletkezést kerülni.
Használjon egyéni védőfelszerelést.
Gőzők, porok és aeroszolok behatásakor légzésvédőt kell használni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A szennyezett vizet/oltóvizet visszatartani.
Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.
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6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Visszatartásra
A maradékokat vízzel leöblíteni.
Mechanikusan felvenni, és ártalmatlanításhoz juttatni.

Tisztításra
Porkeletkezést kerülni.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvóintézkedések
Le-, át- és betöltésnél a töltőhelyet leszívni.
Porképződést és porlerakodást elkerülni.
Különleges óvintézkedések nem szükségesek.
Csak lúgálló felszereléseket alkalmazni.
Maradék mennyiségeket ne tegyünk vissza a tárolóedényekbe.
Vegyszerekkel való bánásmódnál a szokásos elővigyázati intézkedéseket kell figyelembe venni.
A termék nem:
Éghető
Különleges tűzvédelmi óvintézkedések nem szükségesek.
A megelőző tűzvédelem szokásos intézkedései.
A következő elkerülése:
Porképződés esetén
Szembejutás
A bőrrel való érintkezés
Az anyag porát nem szabad belélegezni.

Tájékoztató az általános ipari higiéniáról
Enni, inni, dohányozni a munkahelyen nem szabad.
Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát.
A szünetek előtt és a munka végeztével alaposan mossa meg a kezét és arcát, szükség esetben zuhanyozzon le.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Követelmények a tárolóterekkel és a tartályokkal szemben
Csak az eredeti tartályban tartandó.
Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

Raktározási osztály
13 Nem éghető tömör anyagok, melyeket az előzőekben megnevezett tárolási osztályok egyikéhez sem lehet hozzárendelni

Kerülendő anyagok
Tilos együtt tárolni a következőkkel:
Sav

További információ a raktározás körülményeiröl
Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.
Távol tartani a következő(k)től:
Sav
A tartályt jól lezárni és hűvös, jól szellőző helyen tárolni.
A raktározási hőmérsékletnek nem szabad 50 °C felett lenni.
5 és 40 °C között raktározni.
A tartályt próbavétel után ismét nedvességállóan lezárni.
Csak korlátozva tartható, lásd a terméktájékoztató lapot.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Ajánlás
nincs meghatározva

Iparági megoldások
nincs meghatározva

Oldal 5 tól 14



Biztonsági adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)
000090300065_HU_HU Drägersorb 400
Nyomtatás dátuma 28.06.2022
Frissítés dátuma 02.03.2022
Változat 4.8 (hu,HU)
verziójának helyébe lép 02.08.2021 (4.7)

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi határértékek

CAS-szám EK sz. Anyag megnevezése munkahelyi határérték
1305-62-0 215-137-3 Kalcium-dihidroxid 1 Respirable fraction [mg/m³]

Rövid táv(mg/m³) 4 Respirable
fraction
2017/164/EU

1305-62-0 215-137-3 Kalcium-hidroxid - [ml/m³(ppm)]
5 [mg/m³]
Rövid táv(ml/m³) -
Rövid táv(mg/m³) -
EU

1305-62-0 215-137-3 Kalcium-hidroxid - [ml/m³(ppm)]
5 [mg/m³]
Rövid táv(ml/m³) -
Rövid táv(mg/m³) -
HU

1310-73-2 215-185-5 nátrium hidroxid - [ml/m³(ppm)]
2 [mg/m³]
Rövid táv(ml/m³) -
Rövid táv(mg/m³) 2
HU

Dust respirable - [ml/m³(ppm)]
6 [mg/m³]
Rövid táv(ml/m³) -
Rövid táv(mg/m³) -
HU, respirable dust

Inhalable dust - [ml/m³(ppm)]
10 [mg/m³]
Rövid táv(ml/m³) -
Rövid táv(mg/m³) -
HU, inhalable dust

1310-73-2 215-185-5 Sodium hydroxide 2 [mg/m³]
Rövid táv(mg/m³) 2
(H)

1305-62-0 215-137-3 Calcium hydroxide 5 [mg/m³]
(H)

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Műszaki intézkedések az expozíció elkerülésére
nincs meghatározva

Egyéni védelem

Szem-/arcvédő
védőszemüveg
Kontaktlencsét hordani nem szabad.

Kézvédő
kesztyűk (lúgálló)
Teljes érintkezés: Kesztyű anyaga: nitrilkaucsuk; Kesztyű falvastagsága: 0,11 mm; Áthatolási idő: >480 perc.
Fröccsenő anyaggal való érintkezés: Kesztyű anyaga: nitrilkaucsuk; Kesztyű falvastagsága: 0,11 mm; Áthatolási idő: >480
perc
A használni kívánt védőkesztyűknek teljesítenie kell a 89/686/EGK irányelv és a rajta alapuló EN374 szabvány előírásait.
A használni kívánt védőkesztyűknek teljesítenie kell a 89/686/EGK irányelv és a rajta alapuló EN374 szabvány előírásait.
Ez az ajánlás csak a biztonsági adatlapon megnevezett, általunk szállított termékre és az általunk megadott felhasználási
célra érvényes.
Más anyagokban történő feloldás vagy azokkal való összekeverés, valamint az EN 374 szabványban foglaltaktól eltérő
feltételek esetén a CE-engedéllyel rendelkező kesztyűk szállítójához kell fordulnia (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, web:

Oldal 6 tól 14



Biztonsági adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)
000090300065_HU_HU Drägersorb 400
Nyomtatás dátuma 28.06.2022
Frissítés dátuma 02.03.2022
Változat 4.8 (hu,HU)
verziójának helyébe lép 02.08.2021 (4.7)

www.kcl.de).

Testvédelem:
könnyű védőruházat

Légzésvédő
Megfelelő légzésvédő berendezés:
partikula megszűrő fél álarc P2
Porképződésnél finompor-maszkot hordani.

A környezeti expozíció elleni védekezés

Műszaki intézkedések az expozíció elkerülésére
nincs meghatározva

Kiegészítő utasítások
semmiféle

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot
Szilárd

Szín
fehér

Szag
szagtalan

Biztonságra releváns adatok

Érték Módszer Forrás, Általános
megjegyzések

Szagküszöbérték: nincs meghatározva

Olvadáspont/fagyáspont nincs meghatározva

Forráspont vagy kezdő forráspont
és forrásponttartomány

A forráspontot nem kell
megállapítani, mert az
anyag > 300 °C olvad.

tűzveszélyesség Szilárd 440/2008 számú EK
rendelet, függelék A.10

Besorolás nincs ajánlva, az
egyértelmű negatív adatok
alapján.

Felső és alsó robbanási
határértékek

Felső robbanáshatár nem alkalmazható

Felső és alsó robbanási
határértékek

Alsó robbanási határ nem alkalmazható

Lobbanáspont Vizsgálat nem szükséges,
mivel az anyag szervetlen.

Öngyulladási hőmérséklet nincs meghatározva

Öngyulladási hőmérséklet nincs meghatározva

Bomlási hőmérséklet 580 °C Irodalmi adat

pH-érték szállítási állapotban
kb. 12

szuszpenzió vízben

Viszkozitás Nem alkalmazható

Viszkozitás Nem alkalmazható

Oldékonyság (oldékonyságok) Vízoldhatóság
kb. 1 g/L

N-oktanol/víz megoszlási hányados
(log érték)

a termék/anyag szervetlen.
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Érték Módszer Forrás, Általános
megjegyzések

gőznyomás nincs meghatározva

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség Relatív sűrűség
2.22- 2.27 g/cm3 (20°C)

OECD 109

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség Ömlesztési sűrűség
kb.730- 930 kg/m3

Relatív gőzsűrűség nem alkalmazható

részecske tulajdonságai nincs meghatározva

9.2 Egyéb információk

A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információ

gyúlékony szilárd anyagok

Biztonságtechnikai paraméterek

Érték Módszer, Eredmény Forrás, Általános
megjegyzések
Teljes vizsgálat nem
szükséges.

Egyéb biztonsági jellemzők

Érték Módszer Forrás, Általános
megjegyzések

Oldószertartalom nem alkalmazható

Víztartalom kb.14- 18 %

Szilárdanyagtartalom nem alkalmazható

savszám nincs meghatározva

Oldószer szétválás vizsgálat nem alkalmazható

Robbanásveszélyes tulajdonságok: semmiféle

Égést segítő tulajdonságok semmiféle

Egyéb információk
semmiféle

* 10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség

nincs meghatározva

* 10.2 Kémiai stabilitás

A termék a továbbiakban ajánlott raktározási, használati és hőmérsékleti feltételek mellett vegyileg stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

nincs meghatározva

10.4 Kerülendő körülmények

Reakciók savakkal.
Erős exotermikus reakció savakkal.
Reakciók könnyűfémekkel nedvesség jelenlétében és hidrogénképződés alatt.
Reakciók nem nemes fémekkel hidrogénképződés alatt.
Vizes oldatban fémekkel hidrogént fejleszt.
Savakra behatásnál hő fejlődés.
Reakciók alumíniummal magasabb hőmérsékletnél.

Oldal 8 tól 14



Biztonsági adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)
000090300065_HU_HU Drägersorb 400
Nyomtatás dátuma 28.06.2022
Frissítés dátuma 02.03.2022
Változat 4.8 (hu,HU)
verziójának helyébe lép 02.08.2021 (4.7)

10.5 Nem összeférhető anyagok

Könnyűfémek
képződése:
Hidrogén

10.6 Veszélyes bomlástermékek

nincs meghatározva

Kiegészítő utasítások
semmiféle

* 11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Állati adatok

Hatásos dózis Módszer,Kiértékelés Forrás, Általános
megjegyzések

Akut orális toxicitás LD50: ≥ 2000 mg/kg Faj
Patkány

OECD 425

Akut dermális toxicitás LD50: ≥ 2500 mg/kg Faj
Nyúl

OECD 402

Akut inhalatív toxicitás Akut inhalatív toxicitás
(por/köd)
LC50: ≥ 6.04 mg/L Faj
Patkány

OECD 436

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Állati adatok

Eredmény / Kiértékelés Módszer Forrás, Általános megjegyzések
Bőrirritáló hatású. Faj Nyúl OECD 404 Prolonged skin contact may cause skin irritation.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Állati adatok

Eredmény / Kiértékelés Módszer Forrás, Általános megjegyzések
Súlyos szemkárosodást okozhat. Faj Nyúl OECD 405 semmiféle

* Légzőszervi szenzibilizáció

* Becslés/besorolás
Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

Bőrszenzibilizáció

Állati adatok

Eredmény / Kiértékelés dózis / Koncentráció Módszer Forrás, Általános
megjegyzések

nem szenzibiláló. semmiféle

toxicitás ismételt felvétel után (szubakut, szubkrónikus, krónikus)

Hatásos dózis Módszer Specifikus hatások: Érintett szervek: Forrás, Általános
megjegyzések

Krónikus orális
toxicitás

NOAEC ≥ 0.107
Faj Patkány
Expozíciós idő 14
d

OECD 412
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Csírasejt-mutagenitás

Érték Módszer Eredmény /
Kiértékelés

Általános megjegyzések

In-vitro
mutagenitás/genotox
icitás

Faj Emlős sejtek
(metabolikus
aktiválás nélkül)

OECD 471
(Ames teszt)

Mutagenitás nincs,
különböző in vitro-
kísérletek után.

Rákkeltő hatás

Állati adatok

Érték Módszer Eredmény /
Kiértékelés

Általános megjegyzések

Rákkeltő hatás NOAEL(C): ≥ 517
mg/ttkg/nap Faj
Patkány

Nincs utalás rákkeltő
hatásra az embernél.

Reprodukciós toxicitás

Állati adatok

Érték Módszer Eredmény /
Kiértékelés

Általános megjegyzések

Reprodukciós
toxicitás

nincs meghatározva

* A CMR-tulajdonságok összefoglaló kiértékelése

Ez az anyag nem felel meg a CLP szerinti 1A vagy 1B CMR-kategóriák kritériumainak.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

STOT SE 1 és 2

Állati adatok

Hatásos dózis Módszer Specifikus hatások: Érintett szervek: Forrás, Általános
megjegyzések

Orális jellegzetes
cél-szervtoxicitás
(egyszeri expozíció)

Faj nincs
meghatározva

nincs
meghatározva

semmiféle nincs
meghatározva

Bőrspecifikus cél-
szerv toxicitás
(egyszeri expozíció)

Faj nincs
meghatározva

nincs
meghatározva

semmiféle nincs
meghatározva

Belélegezve
jellegzetes cél-
szervtoxicitás
(egyszeri expozíció)

Faj nincs
meghatározva

nincs
meghatározva

semmiféle nincs
meghatározva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Állati adatok

Hatásos dózis Módszer Specifikus hatások: Érintett szervek: Forrás, Általános
megjegyzések

Orális jellegzetes
cél-szervtoxicitás
(ismételt expozíció)

Faj nincs
meghatározva

nincs
meghatározva

semmiféle nincs
meghatározva

Orális jellegzetes
cél-szervtoxicitás
(ismételt expozíció)

Faj nincs
meghatározva

nincs
meghatározva

semmiféle nincs
meghatározva

Bőrspecifikus cél-
szerv toxicitás
(ismételt expozíció)

Faj nincs
meghatározva

nincs
meghatározva

semmiféle nincs
meghatározva

Bőrspecifikus cél-
szerv toxicitás
(ismételt expozíció)

Faj nincs
meghatározva

nincs
meghatározva

semmiféle nincs
meghatározva

Belélegezve
jellegzetes cél-
szervtoxicitás
(ismételt expozíció)

Faj nincs
meghatározva

nincs
meghatározva

semmiféle nincs
meghatározva
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Hatásos dózis Módszer Specifikus hatások: Érintett szervek: Forrás, Általános
megjegyzések

Belélegezve
jellegzetes cél-
szervtoxicitás
(ismételt expozíció)

Faj nincs
meghatározva

nincs
meghatározva

semmiféle nincs
meghatározva

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Nem állnak rendelkezésre adatok

Egyéb információk

semmiféle
A por, vagy a keletkező füst ingerli a légzőszervi nyálkahártyákat.

* 12.SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1 Toxicitás

Toxicitás élővizekre

Hatásos dózis Módszer,Kiértékelés Forrás, Általános
megjegyzések

Akut (rövidtávú) haltoxicitás LC50: ≥ 50.6 mg/L Faj
Oncorhynchus mykiss
(Szivárványos pisztráng)
A teszt időtartama 96 h

OECD 203

Krónikus (hosszútávú) haltoxicitás nincs meghatározva

Akut (rövid ideig tartó) víz-toxicitás
rákállatokon

EC50 ≥ 49.1 mg/L Faj
Daphnia magna (nagy
vizibolha)
A teszt időtartama 48 h

OECD 202

Krónikus (hosszú távú) toxicitás a
vízi gerinctelenekre

nincs meghatározva

Akut (rövid ideig tartó) víz-toxicitás
algákon és cianó baktériumokon

EC50 ≥ 184.57 mg/L Faj
Pseudokirchneriella
subcapitata
A teszt időtartama 72 h

OECD 201

Krónikus (hosszan tartó) víz-
toxicitás algákon és cianó
baktériumokon

nincs meghatározva

Toxicitás más vízi organizmuson nincs meghatározva

Toxicitás mikroorganizmusokon EC50 ≥ 300.4 mg/L
A teszt időtartama 3 h

OECD 209

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Érték Módszer Forrás, Általános
megjegyzések

Biológiai lebontás nincs meghatározva semmiféle
nincs meghatározva

Biológiai lebontás nincs meghatározva semmiféle
nincs meghatározva

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.4 A talajban való mobilitás

Becslés/besorolás
nincs meghatározva

* 12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.
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12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.7 Egyéb káros hatások

Kiegészítő ökotoxikológiai információk

Érték Módszer Forrás, Általános
megjegyzések

Kémiai oxigénszükséglet (COD) nincs meghatározva semmiféle
nincs meghatározva

Biokémiai oxigénszükséglet nincs meghatározva semmiféle
nincs meghatározva

Összes szerves szén (ÖSZSZ): nincs meghatározva semmiféle
nincs meghatározva

AOX Nem alkalmazható

Kiegészítő tájékoztatás
A termék konzisztenciája miatt a környezetben való diszperz elosztás nem lehetséges.
A termék konzisztenciája és csekélymértékű vízben oldhatósága miatt biodiszponibilitása nem valószinű.
A termék nem okoz biológiai oxigénfogyasztást.
Ökológiai adatok nem ismertek.
A termék nem juthat ellenőrzés nélkül a környezetbe.

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkulcs/hulladékmegnevezés az EAK/AVV szerint

Hulladékkulcs termék Hulladék megnevezése
160303 * veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok

160507 * használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen
vegyszerek

Szakszerű ártalmatlanítás / Termék
Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.
ártalmatlanítás az újrahasznosítási törvény szerint.

Szakszerű ártalmatlanítás / Csomagolás
A teljesen kiűrített csomagolásokat tovább lehet adni értékesítésre.
Hasznosítsa újra a eladási csomagolásokat a DSD-n keresztül (Duales System Deutschland).

Általános megjegyzések
Háztartásihulladék-gyűjtőtelepen lerakható.
A csomagok tekintetében inkább a helyi / nemzeti szabályozásoknak újrahasznosításra vagy újrafeldolgozásra.
HDPE tartály vagy PE muanyag zsák, öblítse le vízzel és újra, mint ipari muanyag.

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
Szárazföldön történő
szállítás (ADR/RID)

Tengeri szállítás (IMDG) Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-
DGR)

14.1 UN-szám vagy azonosító
szám

- - -

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés

- - -

14.3 Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

- - -

14.4 Csomagolási csoport - - -

14.5 Környezeti veszélyek Nem Nem Nem
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14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

semmiféle

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

nem alkalmazható

Minden szállítójármű
A Dräger szóda, nem nedvszívó, és kevesebb mint 4%-os NaOH. O nem UN1907 alatt.

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)

Általános megjegyzések
Erre a szállítási útra nincs osztályozva.

Tengeri szállítás (IMDG)

Általános megjegyzések
Erre a szállítási útra nincs osztályozva.

Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR)

Általános megjegyzések
Erre a szállítási útra nincs osztályozva.

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok

EU-előírások

Engedélyezések
nem alkalmazható

Alkalmazási korlátozások
semmiféle

egyéb EU-előírások

Figyelembe veendő:
A 259/93 (EGK) rendelet a hulladékok Európai Közösségben, Európai Közösségbe és az Európai Közösségből való
szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről.
semmiféle

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Nemzeti előírások

Az ebben a keverékben lévő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16.SZAKASZ: Egyéb információk
Fontos irodalmi adatok és adatforrások
nincs meghatározva

Betanítási útmutatások
nincs meghatározva

Kiegészítő utasítások
Vegyszerekre vonatkozó, fennálló nemzeti és helyi törvényeket figyelembe kell venni.
A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az
információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását
és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik
vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott anyagra.
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A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

Módosításra való utalások
* Az adatok az előzetes változathoz képest megváltoztatva
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