Convotherm Elektrogeräte GmbH

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet szerint

CONVOCare S
Nyomtatás dátuma: 06.08.2014

Oldal 1 -tól/-től 9

Termék kódja: 3050882

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

CONVOCare S
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Az anyag/keverék felhasználása

Kizárólag szakmai felhasználó részére.
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság:
Cím:
Város:
Telefon:
Felelős személy:
1.4. Sürgősségi telefonszám:

Convotherm Elektrogeräte GmbH
Talstr. 35
D-82436 Eglfing
+49 8847 67 0
Kundendienst - after sales

Telefax: +49 8847 414

+49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar 24h Mo-So

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Veszély jelzése(i): Xi - Irritatív
R-mondatok:
Szem- és bőrizgató hatású.
GHS osztályozás
Veszélyességi kategóriák:
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek: Fémre maró 1
Bőrmarás/bőrirritáció: Bőrirrit. 2
Súlyos szemkárosodás/szemir ritáció: Szemkár. 1
Figyelmeztető mondatok:
Fémekre korrozív hatású lehet.
Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemkárosodást okoz.
2.2. Címkézési elemek
Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén
Foszforsav ... %; Ortofoszforsav
Lauramine oxide

Figyelmeztetések:
Piktogram:

Veszély
GHS05

Figyelmeztető mondatok
H290
Fémekre korrozív hatású lehet.
H315
Bőrirritáló hatású.
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P234
Az eredeti edényben tartandó.
P280
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P332+P313
Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
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SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése
érdekében.

2.3. Egyéb veszélyek
Különösen nagy az elcsúszás veszélye a termék kiömléskor/elszóródása esetén.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.2. Keverékek
Veszélyes anyag
EK-szám
CAS-szám
Indexszám
REACH-szám

Tömeg

Alkotóelemek
Osztályba sorolás
GHS osztályozás

231-633-2
7664-38-2

Foszforsav ... %; Ortofoszforsav
C - Maró R34

015-011-00-6

Skin Corr. 1B; H314

216-700-6
1643-20-5

Lauramine oxide
Xi - Irritatív R38-41

10 - < 15 %

1-<5%

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 2, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H401 H411
01-2119490061-47

Az R- és H-mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakasz.
A tartalomra vonatkozó címkézés az 648/2004/EK rendelet szerint
5 % - 15 % nem ionos felületaktív anyagok, < 5 % anionos felületaktív anyagok

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános tanács
Eszméletvesztés bekövetkezésének veszélye esetén fektetés és szállítás stabil oldalfekvésben. Kérje
ki orvos tanácsát. A szennyezett ruhát váltani kell.
Belélegzés esetén
Permetköd belégzése esetén azonnal orvoshoz fordulni és a csomagolást vagy címkét fel kell mutatni.
Gondoskodni kell friss levegőről.
Bőrrel való érintkezés esetén
Ha az anyag a bőrre kerül, val/vel bőven azonnal le kell mosni: Víz és szappan.
Szembe kerülés esetén
Ha a termék a szembe került, a nyitott szemrést legkevesebb 5 percig kell bő vízzel kiöblíteni. Ezt
követően szemorvossal konzultálni. Az ép szemet védeni kell.
Lenyelés esetén
Rögtön a szájat kiöblíteni és sok vizet itatni. Orvosi kezelésre van szükség. Vigyázat a hányásnál:
félrenyelés veszélye!
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Vigyázat a hányásnál: félrenyelés veszélye! Szem- és bőrizgató hatású.
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Kezelés: Elsődleges segítségnyújtás, dekontamináció, tüneti kezelés.

Revíziószám: 1,00

HU

Felülvizsgálat dátuma: 17.03.2014

Convotherm Elektrogeräte GmbH

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet szerint

CONVOCare S
Nyomtatás dátuma: 06.08.2014

Oldal 3 -tól/-től 9

Termék kódja: 3050882

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelő tűzoltó készülék
A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet -sugarat kell
használni. Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani. Víz. Hab. Száraz oltópor. Száraz
oltópor. por ABC. Széndioxid (CO2). Vízköd.
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűz esetén képződhet: Nitrogénoxidok (NOx). Foszforoxidok.
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
A termék maga nem éghető. Tűz esetén: Csak saválló berendezéseket szabad alkalmazni. Környezeti
levegőtől független légzésvédőt és vegyellenálló védőruhát kell hordani.
További információ
A szennyezett oltóvizet elkülönítve begyűjteni. Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem
szabad belélegezni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Gázszivárgás esetén, illetve vízbe, talajba vagy
csatornába kerüléskor értesíteni kell az illetékes hatóságokat. A szennyezett öblítővizet vissza kell
tartani és ártalmatlanítani kell.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. A felvett anyagot a
Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni. A hígításra és semlegesítésre alkalmas
anyag: Víz. A szennyezett felületeket alaposan megtisztítani.
6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban. + 13

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztonságos kezelési útmutatás
Kerülendő körülmények: A permetképződés kerülendő.. A használat közben enni, inni és dohányozni
nem szabad. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez
A termék maga nem éghető.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése
Alkalmas anyag.?ért Tartály / edényzet: Polietilén. Alkalmatlan anyag.?ért Tartály / edényzet: fém.
Könnyűfém.
Utalások az együttes tároláshoz
Kerülendő anyagok: Bázis. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
A tárolási feltételekre vonatkozó további információk
Hőmérséklet alatt nem tárolni: 5°C. Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben
tárolható.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Vegye figyelembe a használati utasítást.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
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8.1. Ellenőrzési paraméterek
Munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK
CAS-szám

Megnevezés

mg/m³

7664-38-2 ORTOFOSZFORSAV

rost/cm³

Kategória

1

AK-érték

2

CK-érték

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés
Lásd 7 fejezet. Ezen túlmenő intézkedésekre szükség nincs.
Egészségügyi intézkedések
A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell.
Szem-/arcvédelem
Szorosan záródó védőszemüveg.
Kézvédelem

Ajánlott kesztyűmárkák:
Butilkaucsuk. A kesztyű anyagának vastagsága: 0,5 mm Átcsapási idő: > 480 min
Környezeti expozíció ellenőrzések
Nem állnak rendelkezésre információk.

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

Fizikai állapot:
Szín:
Szag:

folyékony
Zöld
jellemző
Módszer

pH-érték (20 °C-on):

0,6

Állapotváltozások
Kezdeti forráspont és
forrásponttartomány:

100 °C

Gyulladáspont:

> 150 °C

Robbanásveszélyes tulajdonságok
Megjegyzések: nem robbanásveszélyes.

Robbanási határok - alsó:
Robbanási határok - felső:

nincs meghatározva
nincs meghatározva

Gyulladási hőmérséklet:

nincs meghatározva

Gőznyomás:
(20 °C -on)
Gőznyomás:
(50 °C-on)
Sűrűség (20 °C-on):
Vízben való oldhatóság:
(20 °C-on)

23 hPa
123 hPa
1,080 g/cm³
elegyíthető.

Dinamekus viszkozitás:
Kinematicus viszkozitás:
Kifutási:

nincs meghatározva
nincs meghatározva
nincs meghatározva

Gőzsűrűség:

nincs meghatározva
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Párolgási sebesség:

nincs meghatározva

9.2. Egyéb információk

Szárazanyag tartalom:

nincs meghatározva

Korróziós ráta acél- vagy alumínium felületeken >=55mm évente 6,25 °C vizsgálati hőmérsékleten

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Reagál : Alkáliak (lúgok).
10.2. Kémiai stabilitás
nincs jelentősége
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Exoterm reakciók val: Alkáliak (lúgok).
10.4. Kerülendő körülmények
Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell. A bomlásra a következő hőmérséklettől kerül sor: > 75 °C
10.5. Nem összeférhető anyagok
Reagál : Alkáliak (lúgok). Alumíníum. Az alumíniumot és cinket lassan, hidrogénképződés mellett oldja
fel.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
szén-monoxid. Széndioxid (CO2). Foszforoxidok. Gázok/gőzök, izgató.
További információk
Fémekre korrozív hatású. Az alumíniumot és cinket lassan, hidrogénképződés mellett oldja fel.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Akut toxicitás
CAS-szám

Alkotóelemek
Expozíciós útvonal

1643-20-5

Módszer

Dózis

Faj

Forrás

Lauramine oxide
orális

LD50

> 2000 mg/kg

Patkány

OECD 401

dermális

LD50

> 2000 mg/kg

Patkány

OECD 402

Izgató és maró hatás
Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemkárosodást okoz.
Szem- és bőrizgató hatású.
Szenzibilizáló hatások
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Szenzibilizáció: nem szenzibiláló.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Ismételt dózisú toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások
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A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
A rendelkezésre álló adatok alapján az anyag nem felel meg az 1 és 2 kategóriás CMR-anyagok
kritériumainak a 67/548/EGK értelmében.
Aspirációs veszély
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Sajátos hatások állatkísérletek során
Nem állnak rendelkezésre adatok

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
CAS-szám

Alkotóelemek
A vízi környezetre mérgező

7664-38-2

Dózis

[h] | [d] Faj

Forrás

Foszforsav ... %; Ortofoszforsav
LC50

138 mg/l

96 h Gambusia affinis

Akut hal toxicitás

LC50

1,26 mg/l

96 h Oncorhynchus mykiss
(Szivárványos pisztráng)

Akut növekedés gátlási
teszt, algán

ErC50

0,19 mg/l

72 h

Akut toxicitás crustacea

EC50

2,9 mg/l

48 h Daphnia magna (nagy
vizibolha)

OECD 202

toxicitás crustacea

NOEC

0,70 mg/l

21 d Daphnia magna (nagy
vizibolha)

OECD 211

Akut hal toxicitás
1643-20-5

Módszer

Lauramine oxide
OECD 203

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A termék Sav. A szennyvíz derítőtelepi bevezetése előtt rendszerint semlegesítés szükséges .
Szervetlen anyagoknál nem alkalmazhatók a biológiai lebonthatóság megállapítására alkalmazott
módszerek. A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre
vonatkozó, (EC) No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak.
12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs.
Megoszlási hányados n-oktanol/víz
CAS-szám

Alkotóelemek

1643-20-5

Lauramine oxide

Log Pow
< 2,7

12.4. A talajban való mobilitás
Talajba kerülése esetén a termék mobilis és szennyezheti a talajvizet.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Az ebben a készítményben jelen lévő anyagok nem felelnek meg a PBT vagy vPvB besorolás
kritériumainak.
12.6. Egyéb káros hatások
semmiféle/Semmiféle

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék
SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; savak termeléséből,
060104
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok; foszforsav és foszforossav
Veszélyes hulladék.
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Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék
SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; savak termeléséből,
060104
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok; foszforsav és foszforossav
Veszélyes hulladék.
Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás
KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK,
150110
ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT; csomagolási
hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat); veszélyes
anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
Veszélyes hulladék.
Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek
Víz. A szennyezett csomagokat maradéktalanul kiűríteni , megfelelö tisztítás után újboli felhasználás
lehetséges.
A nem szennyzett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak .

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
Szárazföldi szállítás (ADR/RID)
14.1. UN-szám:

UN 1805

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok):

8

14.4. Csomagolási csoport:

III

Címkék:

8

Osztályba sorolási szabály:
Korlátozott mennyiség (LQ):
Szállítási kategória:
Veszélyességi kód:
Alagútkorlátozási kód:

C1
5L
3
80
E

Egyéb vonatkozó információk (Szárazföldi szállítás)
E1
Belvízi szállítás (ADN)
14.1. UN-szám:

UN 1805

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok):

8

14.4. Csomagolási csoport:

III

Címkék:

8

Osztályba sorolási szabály:
Korlátozott mennyiség (LQ):

C1
5L
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Egyéb vonatkozó információk (Belvízi szállítás)
E1
Tengeri szállítás (IMDG)
14.1. UN-szám:

UN 1805

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok):

8

14.4. Csomagolási csoport:

III

Címkék:

8

Különleges intézkedések:
Korlátozott mennyiség (LQ):
EmS:

223
5L
F-A, S-B

Egyéb vonatkozó információk (Tengeri szállítás)
E1
Légi szállítás (ICAO)
14.1. UN-szám:

UN 1805

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok):

8

14.4. Csomagolási csoport:

III

Címkék:

8

Különleges intézkedések:
Korlátozott mennyiség (LQ)
(utasszállító repülőgép):

A3 A803
1L

IATA-Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép):
IATA-Maximális mennyiség (utasszállító repülőgép):
IATA-Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép):
IATA-Maximális mennyiség (teherszállító repülőgép):

852
5L
856
60 L

Egyéb vonatkozó információk (Légi szállítás)
: Y841
E1
14.5. Környezeti veszélyek

KÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ:

nem

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Fémekre korrozív hatású lehet.
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
nincs jelentősége

Revíziószám: 1,00
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Convotherm Elektrogeräte GmbH

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet szerint

CONVOCare S
Nyomtatás dátuma: 06.08.2014

Oldal 9 -tól/-től 9

Termék kódja: 3050882

További információ
Korróziós ráta acél- vagy alumínium felületeken >=55mm évente 6,25 °C vizsgálati hőmérsékleten

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
A vonatkozó fontosabb jogszabályok
További utalások
A besorolás a 67/548/EKG anyagirányelv VI. függeléke alapján történt bevizsgált tulajdonságokra,
egyébiránt pedig az 1999/45/EK preparációs irányelvének számítási eljárása alapján.
A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó, (EC)
No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó
adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak , és közvetlen kérésükre
vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők.
Nemzeti előírások

Vízszennyezési osztály (D):

2 - vízszennyező

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Módosítások
* Az adatok az előzetes változathoz képest megváltoztatva
A R-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. szakaszban
34
Égési sérülést okoz.
36/38
Szem- és bőrizgató hatású.
38
Bőrizgató hatású.
41
Súlyos szemkárosodást okozhat.
A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. szakaszban
H290
Fémekre korrozív hatású lehet.
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315
Bőrirritáló hatású.
H318
Súlyos szemkárosodást okoz.
H401
Mérgező a vízi környezetre.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
További információk
A termék csak olyan 18 év feletti személyek kezébe kerüljön, akik elegendő információval
rendelkeznek a munka módjáról, annak veszélyes velejáróiról valamint a szükséges biztonsági
intézkedésekröl.

A besorolás a 67/548/EKG anyagirányelv VI. függeléke alapján történt bevizsgált tulajdonságokra,
egyébiránt pedig az 1999/45/EK preparációs irányelvének számítási eljárása alapján.
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.
(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)
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