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 N: Környezetre C: maró hatású 

 veszélyes 
Gyártó 

ADCOS NV 

Ambachtstraat 15A 

2930 Malle BELGIUM 

Tel:  +32 (03) 385 38 50 

Fax:  +32 (03) 385 38 52 

E-mail: info@adcos.be 

1 Az anyag és a gyártó / importőr azonosítása 

 

Halmazállapot Folyadék 

A termék megnevezése PURINJECT 1C 115 ECO Cat 

Felhasználása Csak szakembereknek számára 

Gyártó vállalat neve és címe: ADCOS NV 

Italiëlei 189 bus 2 

2000 Antwerpen Belgium 

Tel:  +32 (03) 385 38 50 

Fax:  +32 (03) 385 38 52 

E-mail: info@adcos.be 

www.adcos.be 

 

Importőr neve és címe: 

 

Bitimpex Kft. 

Hungary 1116 Budapest, Építész u. 8-12. 

Mobil: +36-30-951-9262 

Tel.: +36-1-362-2473 

E-mail: szigeteles@bitimpex.hu 

Vészhelyzet esetén hívható 

telefonszám: 

0032 (0)497 69 37 39 

A piacon való forgalomba hozásért 

felelős: 

Lásd a gyártó. 

 

2 Veszélyek azonosítása 

 

Felhasználáshoz köthető tünetek 

 Belégzés: Légzési nehézségek. 

 Torokfájás 

 Köhögés 

 Bőrrel való érintkezés: bőrpír, fájdalom 

 A folyamatos vagy hosszabb érintkezés esetén, az irritáció, égési sérült is 

okozhat. 

Szembe kerülés: pirosság, fájdalom 

 Súlyos sérülés veszélye 

 Homályos látás 

mailto:info@adcos.be
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3 Veszélyes alkotórészekre vonatkozó információ / összetétel 

 

% Veszélyes összetevők CAS szám EC szám Annex No Kockázati osztályok, 

35-50 között Hexadecyldimethalamine 112-69-6 ----- ----- Xn, R22, C, R34, N, R50 

 

4 Elsősegély intézkedések 

 

Elsősegély intézkedések: 

Bőrrel való érintkezés Az öltözéket, mely átitatódott a termékkel rögtön távolítsa el, különben fennáll a 

bőrbe szívódás veszélye. A ruhákat langyos szappanos vízzel tisztítsa. Kérjen 

orvosi segítséget. 

Szemmel való érintkezés Bő vízzel öblítse ki a szemét. Azonnal kérjen orvosi segítséget. Rögtön 

konzultáljon szemésszel.  

Lenyelés Igyon vizet. Ne erőltessen hányást. Öblítse ki a száját. Gondoskodjon korházba 

szállításról. 

Belégzés Az sérültet el kell távolítani a veszélyes helyről a friss levegőre. Pihenjen, kérjen 

orvosi segítséget. 

 

5 Tűzvédelmi intézkedések 

 

Éghetőségi osztály Nem éghető 

Környező tüzek esetén Az oltást végezze vízsugárral, vízpermettel, vagy tartályok hűtésével. 

Tűzvédelmi utasítások Ne lépjen be a tűz területére megfelelő védőfelszerelés nélkül, használjon önálló 

lélegző készüléket. 

További intézkedések A vegyi tűzeseteknek megfelelő, fokozott elővigyázatosság. 

 

6 Intézkedések véletlen kiömlés esetén 

 

Személyek védelme Kiömlés esetén az eltakarítást csak gyakorlott, felkészített személy végezheti, 

aki önálló lélegző készüléket és védőszemüveget visel. 

Környezetvédelem Ne hagyja, hogy a termék az ivóvíz- illetve szennyvíz-rendszerbe kerüljön. 

Ellenkező esetben lépjen kapcsolatba az illetékes hatósággal. 

Feltakarítás / összegyűjtés 

módszerei 

A hulladékot gyűjtse össze és helyezze az arra alkalmas tárolókba. 

 

7 Kezelés és tárolás 

 

Személyek védelme Kerülje el a szükségtelen veszélyforrásokat. Biztosítsa, hogy szemből, bőrről és 

ruháról az anyag azonnal eltávolítható legyen. 

Műszaki védelemi 

intézkedések 

Mind a helység természetes szellőztetése, mind helyi elszívás szükséges 

Raktározás Az eredeti csomagolásban, hűvös, jól szelőzött helyen tárolja. Mikor nem 

használja a terméket, zárja le.  

Kezelés Tartsa távol élelmiszerektől, italoktól, és állati eledeltől. Étkezés, ivás, 

dohányzás előtt, illetve a munka elvégzése után mossa meg kezét valamint az 

anyagnak kitett bőrfelületet, langyos szappanos vízzel. 

 

8 Óvintézkedések és személyes védelem 

 

Légzésvédelem Ahol a megfelelő szellőztetés megoldott, nem szükséges. 

Kézvédelem Munkavédelmi kesztyű 

Testvédelem A folyamatos bőrrel való érintkezés elkerülése végett használjon 

védőruházatot. 

Szemvédelem Védőszemüveg 

Lenyelés Mikor a termékkel dolgozik, ne egyen, igyon vagy dohányozzon. 
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9 Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

Halmazállapot 20
o
C-on Folyadék 

Szín Színtelen 

Szag Amin-ra emlékeztető 

 

 

10 Anyagstabilitás és reakcióképesség 

 

Kerülendő körülmények A termék normál körülmények között stabil. 

 

11 Toxikológiai információk 

 

Mérgezőanyag információk Nincs erre vonatkozó információ 

 

12 Ökológiai információk: 

 

Ökológiai információk Nincs erre vonatkozó információ 

 

13 Hulladékkezelési szempontok 

 

Általános szabályok A helyi törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan kezeljük. 

 

14 Szállítási információ 

 

Általános szállítás Földi szállítás 

Pontos szállítási megnevezés 
AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. vagy POLYAMINES, 

CORROSIVE, N.O.S. 

UN szám 2735 

H.I. szám 80 

ADR/RID III. csoport / 8. osztály 

ADR jelölés: 

 
Vízi szállítás  

- IMO-IMDG kód IMDG dokumentum: csomagolás: III. csoport / 8 osztály 

- EMS-Szám F-A,S-B 

Légi szállítás  
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15 Vonatkozó törvények és rendeletek 

 

Veszély(ek) megjelölése C: Maró hatású  

 N: Környezetre ártalmas 

Kockázat(ok) 

megjelölése: 

R22: Lenyelve ártalmas 

(R-mondatok) R34: Égési sérüléseket okoz 

 R50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre 

Biztonsági 

megjelölés(ek) 

S26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 

(S-mondatok) S36/37/39: Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell hordani 

 S45: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét 

meg kell mutatni. 

 S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a különleges utasítások, 

biztonsági adatlap alapján 

 

16 Egyéb információ 

 

Kockázati megjelölések R22: Lenyelve ártalmas. 

(  ) R34: Égési sérüléseket okoz. 

 R50: Nagyon mérgező a vízben élő szervezetekre. 

További tudnivalók Nincs 

 _______________________________________________________________________________________________  

Ezen biztonsági adatlap az Európai közösség 1907/2006-os rendeletének megfelelően készült. 

 

A JOGI NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL: A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és 

termékeinket az esetleges biztonsági követelmények ismeretében hivatottak leírni minden részletét csak, mint 

útmutató használható. A tájékoztatóval semmilyen szerződéses jogviszony nem keletkezik. A tulajdonságokra 

nézve jogi értelemben nem jelentenek garanciát az ilyen információból előforduló bármilyen hibából vagy 

mulasztásból, vagy e termék bármilyen használatából (függetlenül attól, hogy az ilyen használat összhangban 

áll-e ezzel az információval) eredő kár, veszteség, költség kizárt. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be 

kell tartani, de a javaslatainkért és ajánlásainkért szavatosságot vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás 

körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Ez a biztonsági adatlap csak erre a termékre vonatkozik, más termékre 

nem használható. 

 _______________________________________________________________________________________________  

 A dokumentum vége 


