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8840 ÉGÉSGÁTLÓ URETÁN KÉSZLET 

 
MG Chemicals többrészes termékkészlet 

 
Ez a termék egy készlet, amely több részből áll. Mindegyik alkatrész függetlenül csomagolt 
vegyi anyag, és független veszélyértékeléssel rendelkezik.  
 
készlet tartalma 

rész termék név Termékhasználat 
A 8840-A Uretángyanta keményítőkkel való használatra 
B 8840-B Uretánkeményítő gyantákhoz 
   

 
A fent felsorolt egyes alkatrészek biztonsági adatlapjai ezt a fedőlapot 
követik.A fent felsorolt egyes alkatrészek biztonsági adatlapjai ezt a 
fedőlapot követik. 
 
Szállítási utasítás 

Mielőtt szállítaná ezt a termékkészletet, olvassa el a 14. fejezetet a fent felsorolt összes 
alkatrészről.  



8840-A égésgátló uretán (A.rész)
MG Chemicals UK Limited - HUN
Verzió szám: A-1.00
Biztonsági adatlap(megfelel a 2015/830 EU rendeletnek)

Kiadási időpont: 16/09/2020
Felülvizsgálati dátuma: 16/09/2020

L.REACH.HUN.HU

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

1.1. Termékazonosító

Terméknév 8840-A

Szinonimák SDS Code: 8840-Part A; 8840-A, 8840-500ML, 8840-2L, 8840-4.5L

Egyéb azonosítási formák égésgátló uretán (A.rész)

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

Az anyag vagy keverék
megfelelő azonosított

felhasználása
Uretángyanta keményítőkkel való használatra

Ellenjavallt felhasználási
módok

CSAK IPARI HASZNÁLATOK

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Regisztrált vállalatnév MG Chemicals UK Limited - HUN MG Chemicals (Head office)

Cím
Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United
Kingdom

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

Telefonszám +(44) 1663-362888 +(1) 800-201-8822

Fax Nem elérhető +(1) 800-708-9888

Weboldal

Email sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Társaság / Szervezet Verisk 3E (Hozzáférési kód: 335388)

Vészhelyzetben hívható
telefonszám

+(1) 760 476 3961

Egyéb sürgősségi
telefonszám

Nem elérhető

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK

rendelet (CLP) szerint [1] H361 - Repr. 2, H317 - Bőrszenz. 1, H412 - Vízi, krónikus 3

Megjegyzés: 1. Az osztályozást a Chemwatch; 2. Az osztályozást a melléklete és az 1272/2008 EK irányelv VI. melléklete szerint

2.2. Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram(ok)

UFI: 17Q0-Y0DY-K008-QJD4

Figyelmeztetés Figyelem

Figyelmeztető mondat(ok)

H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok): Megelőzés

P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

Nem elérhető www.mgchemicals.com
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1.CAS-szám
2.EC-szám
3.Indexszám
4.REACH szám

%[tömeg] Név Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok): Intézkedés

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

P321 Szakellátás (lásd a tanács a címkén).

P302+P352 HA BŐRRE: Le kell mosni vízzel és szappannal.

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok): Raktározás

P405 Elzárva tárolandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok): Ártalmatlanítás

P501 Ártalmatlanítani / tartalom engedélyezett veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni összhangban bármely helyi szabályozás

2.3. Egyéb veszélyek

Belélegezve és lenyelve ártalmas lehet *.

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes lehet*.

Maradandó egészségkárosodás veszélye *.

Belélegezve esetlegesen túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) *.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1.Anyagok

Lásd a 3.2. szakaszban az 'Összetevőkre vonatkozó információk' résznél

3.2.Keverékek

1.21645-51-2
2.244-492-7
3.Nem elérhető
4.01-2119529246-39-XXXX

44 Nem értlemezhető

1.12767-90-7
2.235-804-2
3.Nem elérhető
4.01-0000016699-53-
XXXX|01-2119691658-19-
XXXX|01-2120773328-46-XXXX

18
Szem irritáció kategória 2, Vízi, krónikus 1, Reproduktív toxicitás 1B; H319, H410,

H360 [1]

1.1318-02-1
2.215-283-8
3.Nem elérhető
4.01-2119429034-49-XXXX

10 Nem értlemezhető

1.64742-95-6
2.265-199-0
3.649-356-00-4
4.01-2119486773-24-XXXX

2

Muta. 1B, STOT - SE (narkózis) 3. kategória, Aspirációs veszély 1. Kategória,
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Kategória 3 (légzőszervi irritáció), Vízi,
krónikus 2, Karcinogenitási kategória 1B, Tűzveszélyes folyadékok 3; H340, H336,
H304, H335, H411, H350, H226, EUH066 [1]

1.25068-38-6
2.500-033-5
3.603-074-00-8
4.01-2119456619-26-XXXX

1
Szem irritáció kategória 2, Bőrmarás / bőrirritáció Kategória 2, Vízi, krónikus 2,
Bőrszenz. 1; H319, H315, H411, H317 [2]

1.1333-86-4
2.215-609-9|422-130-0
3.Nem elérhető
4.01-2119384822-32-
XXXX|01-2120767622-50-
XXXX|01-0000016864-62-XXXX

0.4 Karcinogenitási kategória 2; H351 [1]

1.68609-97-2
2.271-846-8
3.603-103-00-4
4.01-2119485289-22-XXXX

0.1 Bőrszenz. 1, Bőrmarás / bőrirritáció Kategória 2; H317, H315 [2]

Megjegyzés: 1. Az osztályozást a Chemwatch; 2. Az osztályozást a melléklete és az 1272/2008 EK irányelv VI. melléklete szerint; 3. Az osztályozást a és a
Nyilvános osztályozási és címkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOELVs elérhető

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

ALUMÍNIUM- HIDROXID

Borátok, tetraborátok, oktaborátok,
valamint bórsav sói és észterei, beleértve
a következőket: Cink-borát

zeolites

benzin ásványolaj, könnyű aromás

biszfenol-a / diglicidil-éter gyanta

szén korom

c12-14 alkil-glicidil-éter
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4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szemmel érintkezik

Amennyiben a termék a szemmel érintkezik:
Folyóvízzel azonnal mossa ki.
Segítse a szem teljes kitisztulását azzal, hogy nyitva tartja a szemét és eltartja a szemhéjakat a szemtől, valamint néha mozgatja a
szemhéját azáltal, hogy felemeli az alsó és felső szemhéjakat.
Haladéktalanul forduljon orvoshoz; amennyiben a fájdalom tartós vagy ismétlődő, forduljon orvoshoz.
Szemsérülés után a kontaktlencsék eltávolítását csak szakember végezheti.

 

Bőrrel érintkezve

Ha az anyag érintkezik a bőrrel:
Azonnal távolítsanak el minden szennyezett ruhadarabot, cipőket is beleértve.
Öblítsék le az érintett bőrfelületet és hajat bő vízzel (használjanak szappant, ha elérhető).
Bőrirritáció esetén kérjék ki egy orvos véleményét.

 
Mert égési sérülések:

fertőtlenítse környékén éget.
Fontolja meg az hideg csomag és a helyi antibiotikumokat.

Az első fokú égési sérülések (érintő a bőr felső rétegének)
Hold égett bőr alatti hűvös (nem hideg) folyóvízzel, vagy merítse hideg vízzel, amíg a fájdalom elmúlik.
A tömöríti, ha folyóvíz nem áll rendelkezésre.
fedjük be steril, nem-adhezív kötést, vagy tiszta ruhával.
NE vaj vagy kenőcsök formájában; ez okozhat fertőzést.
Adjon over-the counter fájdalomcsillapítók, ha a fájdalom növekszik vagy duzzanat, bőrpír, láz fordul elő.

Másodfokú égési sérülések (érintő felső két réteg a bőr)
Ezután az égési sérülést merítse hideg folyóvízzel 10-15 percig.
A tömöríti, ha folyóvíz nem áll rendelkezésre.
NE jég, mivel ez csökkentheti a testhőmérsékletet, és további károkat okozhat.
Ne törd hólyagok vagy alkalmazni vaj vagy kenőcsök formájában; ez okozhat fertőzést.
Óvja égési sérülést borító laza steril, nem tapadó kötszer és rögzítse a helyén gézzel vagy szalagra.

Az áramütés elkerülése érdekében: (kivéve, ha a személy a fej, a nyak vagy láb sérülés, vagy okozna kényelmetlenséget):
Helyezze a személy lapos.
Emelje láb körülbelül 12 centi.
Elevate éget terület felett a szív szintje, ha lehetséges.
Fedje le a személy kabát vagy takaró.
kérjen orvosi segítséget.

Mert harmadfokú égések
Azonnal kérjen orvosi vagy sürgősségi ellátást.

Eközben:
Védje égési térbe fedél lazán steril, nem ragadós kötést, vagy, nagy területek, a lap vagy más anyag, amely nem hagy szösz sebet.
Külön égett lábujjak és az ujjak a száraz, steril kötszerek.
Ne áztassa éget vízben vagy alkalmazni kenőcsök vagy vaj; ez okozhat fertőzést.
Az áramütés elkerülése lásd fentebb.
A légúti égés, ne helyezze a párna alatt a személy fejét, amikor a beteg lefekszik. Ez bezárja a légutat.
Van egy személy, egy arc égési felülni.
Ellenőrizze a pulzus és a légzés kíséri Sokkos amíg a segítség megérkezéséig.

Belégzés
Ha füstje, égésterméke belégzésre kerül távolítsa el a szennyezett területről.
Egyéb intézkedés általában nem szükséges.

 

lenyelés

Lenyelés esetén NEM SZABAD hánytatni.
Amennyiben hányás jelentkezik fektesse a beteget a bal oldalára stabil oldalvevésbe. Fenn kell tartani a légutak átjárhatóságát,
megakadályozva a fulladást.
Gondosan ügyeljen a sérültre.
Soha ne adjon folyadékot olyan sérültnek, aki álmosság, zavartság jeleit mutatja, elájulhat.
Adjon vizet a száj kiöblítéséhez lassan és csak annyit amennyit a sérült kényelmesen meg tud inni.
Forduljon orvoshoz.

 

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lásd a 11. szakasz

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Réz, magnézium, alumínium, antimon, vas, mangán, nikkel, cink (és vegyületeik) hegesztés, forrasztás, horgonyzás, illetve az összes olvasztási műveletek kisebb mértékű
termikusan előállított részecskéket eredményeznek, mint a fémek mechanikus osztásánál. Elégtelen szellőztetés vagy légúti védelem esetén ezek a részecskék okozhatnak 'fémfüst
lázat' azoknál a munkavállalóknál, akik akut vagy hosszú távú expozíciónak vannak kitéve .

Hatása 4-6 órán belül jelentkezik, általában az expozíciót követő estén. A dolgozókban tűrés alakul ki, de ez a hétvégén megszűnhet. (hétfő esti láz).
A légzésfunkciós vizsgálatok utalhatnak csökkent tüdőtérfogatra, kis légúti elzáródásra és csökkent szén-monoxid diffúziós kapacitásra, de ezek a rendellenességek több hónap
eltelte után megoldódnak.
Bár nehézfémek enyhén emelkedett szintje fordulhat elő a vizeletben, ezek nem korrelálnak klinikai tünetekkel.
A kezelésre vonatkozó általános megközelítés a betegség felismerésre, szupportív kezelés és az expozíció megelőzése.
Komoly tünetekkel rendelkező betegeknél mellkasröntgent kell végezni, az arteriális vérgáz meghatározására és a tracheobronchitis és tüdőödéma kialakulásának
megfigyelésére.

[forrás: Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]
 
Kezelje a tüneteket
 

Az alumínium-toxicitás megnyilvánulási formái a következők: hypercalcaemia, vérszegénység, D vitamin ellenálló osteodystrophia és progresszív encephalopátia (kevert beszéd
dysarthria-apraxia, asterixis, reszketés, myoclonus, dementia, fokális rohamok).  Csontfájdalom, patológiás törések és proximalis myopátia is előfordulhat.
A tünetek általában hónapokon, akár éveken át rejtve alakulnak ki (krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek esetében) kivéve az étrend túlzott alumíniumterhelése
esetén.
Megnövekedett felszívódást jelez, ha a szérum alumínium szint 60 ug/ml felett van.  Potenciális toxicitásról 100 ug / ml felett beszélhetünk, 200 ug/ml felett klinikai szimptómák
jelentkeznek.
Dialysis encephalopathy és osteomalacia kezelésére deferoxamine-t használtak.  Kelátképző aluminium esetében a CaNa2EDTA kevésbé hatékony.
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[forrás:Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology]
 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Hab.
Száraz szintetikus por.
BCF (ahol a szabályozás megengedi).
Széndioxid.
Víz permet vagy vízköd – csak nagy tüzeknél.

 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

TŰZ Összeférhetetlenség
Óvakodjon az oxidáló anyagokkal való szennyeződéstől pl. nitrátok, oxidáló savak, klórtartalmú fehérítők, medence klórozó stb. gyulladást
okozhat.

 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltás

Tűz/robbanás veszély

Éghető.
Mérsékelten tűzveszélyes hő vagy láng hatásának kitéve.
Hő hatására, a hőtágulás és a bomlás miatti térfogattágulás végett, a tartály felrobbanhat.
Égéskor mérgező szénmonoxidot (CO) bocsáthat ki.
Maró füstöt bocsáthat ki.
Éghető anyagot tartalmazó gázfelhője robbanásveszélyes lehet.

 
Az égéstermékek a következők:
szén-dioxid (CO2)
fémoxidok
 
Más pirolízistermékek jellemző égő szerves anyag.
Mérgező gőzöket bocsáthat ki.
 
Maró füstöt bocsáthat ki.
 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Lásd a 8. szakasz.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Lásd 12. szakasz

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kisebb kiömlés

Távolítson el minden gyújtóforrást.
Tisztítson minden kiömlést azonnal.
Óvakodni kell a gőzök belégzésétől, bőrre és szembe jutásától.
Használjon egyéni védőfelszerelést.
A kiömlést abszorbeálja homokkal, földel, vagy inert anyaggal vagy vermikulittal.
Törölje fel.
Megfelelően felcímkézett tartályban helyezze a hulladéklerakóra.
 

Nagymértékű kijutás

Mérsékelt veszély.
Személyek széllel ellentétes irányba való elmozdítása a térségből.
Értesítsék a tűzoltóságot és közöljék velük a helyszínt és a veszély jellegét.
Viseljenek légzőkészüléket és munkavédelmi kesztyűt.
Minden lehetséges módon kerüljék a lefolyók és a vízvezeték szennyeződését.
Dohányzás, nyílt láng és szikraforrás használata tilos.
A szellőztetés intenzitásának növelése.
Amennyiben biztonságos, a szivárgás megszüntetése.
A szennyezett terület homokkal, földdel vagy vermiculite porral való kezelése.
A még visszanyerhető termékek gyűjtése egy felcimkézett tartóba újrahasznosításhoz.
A fennmaradó terméket homokkal, földdel vagy vermiculite porral abszorbeálják.
Az így kapott szennyezett szilárd terméket gyűjtsék egy felcimkézett tartályba és zárják le megsemmisítéshez.
Az érintett terület mosása vigyázva, hogy a lefolyókba ne kerüljön szennyezett víz.
Ha a lefolyók vagy a vízvezeték szennyeződtek értesíteni kell a szakértő hatóságókat.

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Egyéni védőfelszerelésre vonatkozó javaslatok az SDS 8. szekciójában találhatóak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
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Összetevő DNELs
Expozíciós minta Worker

PNECs
rekesz

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

BIZTONSÁGOS KEZELÉS

Kerüljenek minden személyes érintkezést, belégzést is beleértve.
Viseljenek védőruházatot, ha az anyaggal való érintkezés veszélye felmerül.
Jól szellőző helyiségben dolgozzanak.
Medencékben és nyitott tartályokban figyelni kell, hogy a koncentráció állandó legyen.
SOHA NE menjenek zárt területre a légkör előzetes ellenőrzése nélkül.
Dohányzás, nyílt láng és szikraforrás használata tilos.
A nem kompatibilis anyagokkal való érintkezést kerülni kell.
Az anyaggal folytatott munka alatt enni, inni és dohányozni TILOS.
A használaton kívüli  tartályok legyenek biztonságosan lezárva.
Védjék a tartályokat fizikai károsodástól.
Munka után mindig mossanak kezet szappannal és vízzel.
A munkaruházat mosása elkülönítve történjen.
Megfelelő hozzáértéssel dolgozzanak.
A gyártó tárolási és kezelési javaslatait tartsák be.
A biztonságos munkakörülmények fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizzék a légkört az alapvető káros anyagokra vonatkozó
szabványok szerint.

 
Az anyag által benedvesedett ruhák SOHA NE maradjanak érintkezésben a bőrrel.

 

Tűz - és robbanásvédelem Lásd 5. szakasz

Egyéb információk

Tárolás az eredeti tárolókban.
Tartályokat tartsák biztonságosan lezárva.
Dohányzás, nyílt láng és szikraforrás használata tilos.
Tárolás hűvös, száraz, jól szellőző helyen.
Inkompatibilis anyagoktól és étel típusú termékeket tároló elemektől távol tartandó.
A tartályokat fizikai károsodástól védeni kell és rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem szivárognak-e.
A gyártó tárolási és kezelési javaslatait tartsák be.

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Megfelelő tartály

Fém doboz vagy tartály.
A gyártó által ajánlott csomagolás.
Ellenőrizzék, hogy minden tartály egyértelműen feliratozva legyen és biztosan szivárgásoktól mentes legyen.

 

RAKTÁROZÁSI
ÖSSZEFÉRHETLENSÉG

Az alkil-aromás vegyületek:
Az aromás gyűrűk alkil oldallánca több oxidációs mechanizmusnak lehetnek kitéve. A leggyakoribb és az egyik uralkodó az oxidáció benzil szén
támadása, mint a köztes szerkezet stabilizálva van a gyűrű rezonancia szerkezetében.

Az oxigén a napfény hatására történő oxidációt követően a hidroperoxid az aromás gyűrű alfa-helyzetében, az elsődleges oxidációs termék
(feltéve, hogy a hidrogén atom ebben a pozícióban elérhető) - ez a termék gyakran rövid életű, de lehet stabil is attól függően, hogy milyen
jellegű az aromás helyettesítő; a másodlagos CH kötés könnyebben megtámadható, mint egy elsődleges CH kötés, míg a harmadlagos CH
kötés még fogékonyabb az oxigén támadásaira.
A mono alkyl benzolok a monokarbonsavakat hozhat létre, alkil-naftalinok elsősorban a megfelelő naftalin karbonsavakat hozzák létre.
Az oxidáció átmeneti fém sók jelenlétében nem csak gyorsítja, hanem szelektíven le is bontja a hidroperoxidokat.
Az erős savak általi szárkapocs-átrendeződést átalakítja a hidroperoxidokat a félacetálokká. A hidroperoxidok által formált Peresterek
könnyen Criegee-vá rendeződnek át.
Az alkálifémek felgyorsítják az oxidációt míg a CO2, mint társ-oxidáns növeli a szelektivitást.
A mikrohullámok jobb fémkinyerést biztosítanak az oxidációs termékeknek.
Fotó-oxidációs termékek előfordulhatnak hidroxil gyökök és NOx reakcióját követően - ezek a fotokémiai szmogok összetevői lehetnek.

Oxidation of Alkylaromatics: T.S.S Rao and Shubhra Awasthi: E-Journal of Chemistry Vol 4, No. 1, pp 1-13 January 2007.
 

Az erőteljes reakciók, néha összetett robbanások, az aromás gyűrű és az erős oxidáló szerek közti kontaktusból származhatnak.
Az aromás vegyületek exotermikus bázisokkal és vegyületek diazo vegyületekkel tudnak reagálni.

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

ALUMÍNIUM- HIDROXID
belélegzés 10.76 mg/m³ (Szisztémás, krónikus)
belélegzés 10.76 mg/m³ (Helyi, krónikus)
szóbeli 4.74 mg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus) *

Nem elérhető

Borátok, tetraborátok,
oktaborátok, valamint bórsav sói
és észterei, beleértve a
következőket: Cink-borát

bőr- 1 585 mg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus)
belélegzés 22.4 mg/m³ (Szisztémás, krónikus)
bőr- 1 205 mg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus) *
belélegzés 8.3 mg/m³ (Szisztémás, krónikus) *
szóbeli 2.4 mg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus) *

2.9 mg/L (Water (friss))
2.9 mg/L (Víz - Szakaszos kiadás)
13.7 mg/L (Water (Marine))
117.8 mg/kg sediment dw (Üledék (Fresh Water))
56.5 mg/kg sediment dw (Üledék (Marine))
5.7 mg/kg soil dw (talaj)
10 mg/L (STP)

naphtha petroleum, light
aromatic solvent

belélegzés 837.5 mg/m³ (Helyi, krónikus)
belélegzés 1 286.4 mg/m³ (Szisztémás akut)
belélegzés 1 066.67 mg/m³ (Helyi, akut)
belélegzés 178.57 mg/m³ (Helyi, krónikus) *

Nem elérhető
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Összetevő DNELs
Expozíciós minta Worker

PNECs
rekesz

Forrás Összetevő Anyag neve TWA STEL Csúcs Megjegyzés

Összetevő Anyag neve TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Összetevő eredeti IDLH felülvizsgált IDLH

Összetevő A munkahelyi expozíciós sáv Értékelés Foglalkozási expozíciós sávhatár

Megjegyzés: A munkahelyi expozíciós sávozás egy folyamat hozzárendelésével vegyi anyagok bizonyos kategóriái vagy sávok alapján kémiai energiája és a
káros egészségügyi következmények kapcsolatos expozíciót. A kimenő e folyamat foglalkozási expozíciós szalag (OEB), amely megfelel egy sor
expozíciós koncentráció, amely várhatóan a dolgozó egészségének védelme.

belélegzés 1 152 mg/m³ (Szisztémás akut) *
belélegzés 640 mg/m³ (Helyi, akut) *

CARBON BLACK
belélegzés 1 mg/m³ (Szisztémás, krónikus)
belélegzés 0.5 mg/m³ (Helyi, krónikus)
belélegzés 0.06 mg/m³ (Szisztémás, krónikus) *

1 mg/L (Water (friss))
0.1 mg/L (Víz - Szakaszos kiadás)
10 mg/L (Water (Marine))

(C12-14)alkylglycidyl ether

bőr- 1 mg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus)
belélegzés 3.6 mg/m³ (Szisztémás, krónikus)
bőr- 0.5 mg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus) *
belélegzés 0.87 mg/m³ (Szisztémás, krónikus) *
szóbeli 0.5 mg/kg bw/day (Szisztémás, krónikus) *

0.106 mg/L (Water (friss))
0.011 mg/L (Víz - Szakaszos kiadás)
0.072 mg/L (Water (Marine))
307.16 mg/kg sediment dw (Üledék (Fresh Water))
30.72 mg/kg sediment dw (Üledék (Marine))
1.234 mg/kg soil dw (talaj)
10 mg/L (STP)

* Az értékek a lakosság általában

FOGLALKOZTATÁSI EXPOZíCIÓS HATÁRÉRTÉK (OEL)

ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ ADATOK

25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM
együttes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonságáról - expozíciós
határértékek

CARBON BLACK Ipari korom [„Carbon Black” ] - belélegezhető 3 mg/m3 Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető

VESZÉLYSZINTEK

ALUMÍNIUM- HIDROXID Aluminum hydroxide
8.7
mg/m3

73
mg/m3

440
mg/m3

zeolites Zeolites, NaA
30
mg/m3

330
mg/m3

2,000
mg/m3

zeolites Zeolites, NaX
30
mg/m3

330
mg/m3

2,000
mg/m3

naphtha petroleum, light
aromatic solvent

Naphtha (coal tar); includes solvent naphtha, petroleum (64742-88-7), naphtha (petroleum) light
aliphatic, rubber solvent (64742-89-8), heaevy catalytic cracked (64741-54-4), light straight run
(64741-46-4), heavy aliphatic solvent (64742-96-7), high flash aromatic and aromatic solvent naphtha
(64742-95-6)

1,200
mg/m3

6,700
mg/m3

40,000
mg/m3

bisphenol A/ diglycidyl ether
resin, liquid

Epoxy resin includes EPON 1001, 1007, 820, ERL-2795
90
mg/m3

990
mg/m3

5,900
mg/m3

CARBON BLACK Carbon black 9 mg/m3
99
mg/m3

590
mg/m3

ALUMÍNIUM- HIDROXID Nem elérhető Nem elérhető

Borátok, tetraborátok,
oktaborátok, valamint bórsav sói
és észterei, beleértve a
következőket: Cink-borát

Nem elérhető Nem elérhető

zeolites Nem elérhető Nem elérhető

naphtha petroleum, light
aromatic solvent

Nem elérhető Nem elérhető

bisphenol A/ diglycidyl ether
resin, liquid

Nem elérhető Nem elérhető

CARBON BLACK 1,750 mg/m3 Nem elérhető

(C12-14)alkylglycidyl ether Nem elérhető Nem elérhető

A munkahelyi expozíciós sávosodás

Borátok, tetraborátok,
oktaborátok, valamint bórsav sói
és észterei, beleértve a
következőket: Cink-borát

E ≤ 0.01 mg/m³

naphtha petroleum, light
aromatic solvent

E ≤ 0.1 ppm

bisphenol A/ diglycidyl ether
resin, liquid

E ≤ 0.1 ppm

(C12-14)alkylglycidyl ether E ≤ 0.1 ppm

TERMÉK MEGHATÁROZÁSA
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Expozíciót ért egyénekkel kapcsolatban indokoltan NEM számítanak arra, hogy figyelmeztetik szag által az az Exposure 
Standardot múlnak felül.
Odour Safety Factor (OSF) határozott hogy essen bele bármelyik Class C-be, D éves vagy e.
Az Odour Safety Factor (OSF) meghatározzák:
OSF= Exposure Standard (TWA) ppm/ Odour Threshold Value (OTV) ppm
Az osztályokba való besorolás a következő:
OsztályOSF Leírás

A 550
90% feletti expozíciót ért egyének szag által elővigyázatosak, amikor Az Expozícióstandardot (TLV-TWA például) elérik, akkor is, ha munkatevékenységek által
megzavarták őket az

B 26-550„A” személyek 50-90% -át megzavarják
C 1-26 „A” kevesebb, mint 50%, akiket megzavarnak

D 0.18-1
10-50%-a a személyek körültekintő teszthez, szag által észlelve az
Expozícióstandardot elérik

E <0.18 „D” kevesebb, mint 10%-a a személyeknek körültekintő teszteléshez
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki
ellenőrzés

A műszaki intézkedéseket veszély eltávolítására, munkavállaló és a veszélyforrás közti akadály felállítására használják. A jól megtervezett
műszaki korlátozások hatékonyak lehetnek a munkavállalók védelmére és általában függetlenek a munkavállalók beavatkozásától, így magas
szintű védelmet bitosítanak. 
Az alapvető műszaki korlátozások típusai:
Folyamat irányítás (mely kiterjed a munkafolyamatok változtatására is, a kockázat csökkentése érdekében)
A kibocsátási forrás körülkerítése és/ vagy elkülönítése a kiválasztott 'veszélyforrást' fizikailag távol tartja a munkavállalótól valamint szellőztetés,
amely a munkahelyi környezethez levegőt 'ad' és 'elszív'. Szellőztetés meg tudja szüntentni vagy higítani tudja a levegőben lévő szennyező
anyagot, ha megfelelően tervezték. A szellőztető rendszer felépítésének meg kell felelnie az adott folyamatban használt kémiai (vagy szennyező)
anyagnak.
A munkáltatóknak különböző típusú ellenőrzéseket kell használniuk ahhoz hogy, megelőzzék alkalmazott veszély iránti túlzott kitettségét.
 
Helyi elszívás különleges körülmények között szükséges lehet. Ha túlzott expozíció veszélye fennáll, viseljen jóváhagyott légzőkészüléket.
Különleges körülmények között tartályos légzőkészülékre lehet szükség. Helyes illeszkedés elengedhetetlen megfelelő védelem érdekében.
Bizonyos helyzetekben egy jóváhagyott légzőkészülékre (SCBA) is szükség lehet.
Megfelelő szellőzést kell biztosítani a raktárakban és zárt tároló területeken. A munkahelyen keletkező légszennyező anyagok különböző
'menekülési' sebességgel rendelkeznek, amely viszont meghatározza a 'befogási sebességet' amely friss levegőből szükséges ahhoz, hogy
hatékonyan eltávolítsa a szennyező anyagot.

A szennyezés típusa: Légszennyezés:

oldószer, gőzök, zsírtalanítók stb  tartályból való párolgása (szélcsendben). 0.25-0.5 m/s (50-100
f/min)

aeroszolok, öntésnél keletkező füstök, időszakos tartály töltése, kis sebességű szállítószalag transzferek, hegesztés,
permetsodródás, galvanizáló savas gázok, pácolás (alacsony sebességgel való kiengedése aktív övezetbe)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

közvetlen spray, szóró festék zárt-kis helységben, dob feltöltés, szállítószalag rakodás, darálógép porok, gázkisüléses
(aktív generálási övezetbe való gyors légmozgás)

1-2.5 m/s (200-500
f/min.)

köszörülés, szemcseszórás, gördülő, nagy sebességű kerék által keletkező por (nagy kezdeti sebességgel elindított
nagyon gyors légmozgású zónába)

2.5-10 m/s (500-2000
f/min.)

Minden egyes tartományban a megfelelő érték függ:

Alsó Tartományban Felső tartományban 

1: Szoba légáramlatok minimális vagy kedvező rögzítse 1: Zavaró szoba légáramlatok

2: Szennyezés toxicitása alacsony, vagy mértéke csak kellemetlen  2: Szennyeződések nagy toxicitása

3: Szaggatott, alacsony termelés 3: Magas termelés, intenzív használat esetén

4: Mozgásban lévő nagy légtömeg 4: Kis mennyiség – csak helyi szabályozás

Az egyszerű elmélet azt mutatja, hogy a levegő sebessége gyorsan csökken egy egyszerű kivezető cső nyílásától számított távolsággal. A
származási ponttól a sebesség általában a távolság négyzetével csökken (egyszerű esetekben). Ezért a levegő sebességét a származási ponton
ennek megfelelően kell beállítani, a szennyező forrás távolságára való hivatkozás után. A légsebesség a kivezető ventilátornál például legalább
4-10 m / s (800-2000 f / min) kell, hogy legyen, ahhoz hogy a kezdőponttól számított 2 méter távolságba keletkezett szállóport kivezesse. Egyéb
mechanikai szempontok a kivezető eszközök teljesítményének hiányosságát eredményezik és elengedhetetlenné teszik, hogy az elméleti levegő
sebességét tízzel vagy többel meg kelljen szorozni az elszívó berendezések telepítésénél vagy használatánál.

8.2.2. Egyéni védőeszközök

Szem- és arcvédelem

Védőszemüveg oldalpajzzsal.
Vegyálló kesztyű.
A kontakt lencsék külön veszélyt jelentenek, a lágy lencsék abszorbeálják az irritáló anyagot és minden lencse koncentrálja azt. TILOS
kontaktlencse viselése.

 

Bőrvédelem Lásd alább Kézvédelem

Kéz / láb védelem

Megjegyzés:
Az anyag arra hajlamos személyeknél bőr irritációt okozhat. Minden lehetséges bőrkontaktus elkerülése érdekében a kesztyűk és más
védőfelszerelés eltávolítása során kellő óvatossággal kell eljárni.
Szennyezett bőrből készült dolgok, mint például cipők, övek és óraszíjak eltávolítandók és megsemmisítendők.

 
Az alkalmas kesztyű nem csak az anyagtól függ, hanem a további minőségi, amelyek eltérnek gyártónként. Amennyiben a vegyi anyag a
készítmény több anyagból áll, az ellenállás a kesztyű anyagának nem lehet előre kiszámítani, és ezért a használat előtt ellenőrizni kell az
alkalmazás. A pontos áthatolási időt anyagokat kell beszerezni a gyártótól a védőkesztyű and.has be kell tartani, ha így a végső választás.
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Személyi higiénia kulcsfontosságú eleme a hatékony kézápolás. Akesztyűket viselhető tiszta kezek. A kesztyűk használata után kezet kell mosni,
majd alaposan megszárítjuk. Alkalmazása nem illatosított hidratáló ajánlott. Alkalmassága és tartóssága a kesztyű típusa használattól függ.
Fontos tényező a kiválasztásban kesztyű tartalmazza: · Gyakorisága és időtartama a kapcsolatot, · Kémiai ellenállása kesztyű anyagának, ·
Kesztyű vastagsága és · ügyesség Válassza tesztelt kesztyűt vonatkozó szabvány (például Európa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 vagy
nemzeti megfelelője). · Ha tartós vagy gyakran ismétlődő érintkezés esetén a védőkesztyű 5-ös vagy magasabb (áttörési idő több, mint 240 perc
az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelelője) ajánlott. · Ha csak rövid idejű kontaktus várható, kesztyű védelmi osztályú 3 vagy
magasabb (áttörési idő több, mint 60 perc az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelelője) ajánlott. · Egyes kesztyű polimer típusok
kevésbé befolyásolja mozgását, és ezt figyelembe kell venni, ha figyelembe vesszük kesztyű hosszú távú használatra. · A szennyezett kesztyűt
ki kell cserélni. Meghatározását az ASTM F-739-96 bármely alkalmazás, kesztyű eddig, mint: · Kiváló amikor áttörési idő> 480 min · Jó ha
áttörési idő> 20 perc · Fair amikor áttörési idő <20 perc · Gyenge amikor kesztyű anyaga megsérül Általános alkalmazások, kesztyű, amelynek
vastagsága jellemzően nagyobb, mint 0,35 mm, ajánlott. Hangsúlyozni kell, hogy a kesztyű vastagság nem szükségszerűen jó előrejelzője a
kesztyű rezisztenciát biztosít egy specifikus kémiai, mint a permeációs hatékonyságát a kesztyű függeni fog a pontos összetételét a kesztyű
anyagának. Ezért kesztyű kiválasztása is kell figyelembe vételén alapuló feladat követelményeinek és a tudás áttörési időket. Kesztyű vastagság
szintén változhat attól függően, hogy a kesztyű gyártó, a kesztyű típusa és a kesztyű modell. Ezért a gyártó műszaki adatokat mindig figyelembe
kell venni annak biztosítása érdekében, válogatás a legmegfelelőbb kesztyű erre a feladatra. Megjegyzés: Attól függően, hogy a tevékenység
zajlik, kesztyű változó vastagságú lehet szükséges konkrét feladatokat. Például: · A vékonyabb kesztyű (akár 0,1 mm vagy kevesebb) lehet
szükség, ahol magas fokú kézügyesség szükséges. Azonban ezek a kesztyűk csak valószínű, hogy rövid ideig tartó védelmet, és általában csak
egyszeri használatra alkalmazást, majd megsemmisíteni. · Vastagabb kesztyű (3 mm-ig vagy több) lehet szükséges, ha van egy mechanikus
(valamint egy kémiai) kockázata, azaz ott, ahol koptatás, vagy szúrt potenciális Akesztyűket viselhető tiszta kezek. A kesztyűk használata után
kezet kell mosni, majd alaposan megszárítjuk. Alkalmazása nem illatosított hidratáló ajánlott.

Folyékony állagú epoxi gyanták kezelésekor kémiailag ellenálló kesztyűt, cipőt és kötényt kell viselni.
TILOS használni gyapot, bőr (melyek abszorbeálják és koncentrálják) polivinil klorid, gumi vagy polietilén (melyek abszorbeálják) a gyantát.
TILOS emulgeált zsír és olaj tartalmú bőrvédő krémeket melyek felszívhatják a gyantát, szilikon tartalmú bőrvédő krémeket meg kell
vizsgálni használat előtt.

 

Test védelme Lásd alább Egyéb védelem

Egyéb védelem

Munkaruha.
P.V.C. kötény.
Védő krém.
Bőrtisztító krém.
Szemmosó egység.

 

Légutak védelme

A típusú filter megfelelő kapacitással (AS / NZS 1716 és 1715, EN 143:2000 és 149:2001, ANSI Z88 vagy azok nemzeti megfelelőivel)

Patron légzésvédő soha nem szabad használni sürgősségi behatolását vagy azokon a területeken, ahol ismeretlen gőzök koncentrációját és oxigéntartalom előfordulhat.
A viselőjét figyelmeztetni kell arra, hogy azonnal hagyja el a szennyezett területet ha a légzőkészüléken át szagokat észlel. A szag jelezheti, hogy a maszk nem működik
megfelelően, hogy a gőz koncentrációja túl magas, vagy, hogy a maszk nem megfelelően felszerelt. E miatt a korlátozások miatt, a patronos légzésvédők csak
korlátozottan használata tekinthető megfelelőnek.
 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések
Lásd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés fekete

Fizikai állapot folyadék Relatív sűrűség (Water = 1) 1.67

Szag Nem elérhető Megoszlási hányados
n-oktanol / víz

Nem elérhető

Szagküszöbérték Nem elérhető Öngyulladási hőmérséklet (°C) >305

pH (késztermék) Nem elérhető bomlási hőmérséklet Nem elérhető

Olvadáspont / fagyáspont (°
C)

Nem elérhető Viszkozitás (cSt) >600.00

Kezdeti forráspont és
forrásponttartomány (° C)

>288 Molekula súly (g/mol) Nem elérhető

Gyulladáspont (°C) 230 Íz Nem elérhető

Párolgási sebesség <1 BuAC = 1
Robbanásveszélyes

tulajdonságok
Nem elérhető

Gyúlékonyság Nem értlemezhető Oxidáló tulajdonságok Nem elérhető

Felső robbanási határ (%) Nem elérhető Felületi feszültség (dyn/cm or
mN/m)

Nem elérhető

Alsó robbanási határ (%) Nem elérhető Illékony komponens (%vol) Nem elérhető

Gőznyomás Nem elérhető Gáz csoport Nem elérhető

Oldhatósága vízben nem vegyíthető pH-oldatként (1%) Nem elérhető

Gőzsűrűség (levegő = 1) Nem elérhető VOC g/L Nem elérhető

9.2. Egyéb információk

Nem elérhető
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1.Reakciókészség Lásd 7.2. szakasz

10.2. Kémiai stabilitás

Összeférhetetlen anyagok jelenléte.
A termék általában stabil.
Veszélyes polimerizáció nem fordul elő.

 

10.3. A veszélyes reakciók
lehetősége Lásd 7.2. szakasz

10.4. Kerülendő körülmények Lásd 7.2. szakasz

10.5. Nem összeférhető
anyagok

Lásd 7.2. szakasz

10.6. Veszélyes
bomlástermékek

Lásd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Belélegezve

Az anyag nem ismert légzőrendszeri irritáló vagy egészségkárosító tulajdonságú belélegezve (az EU direktívák szerint állati modelleken)
Azonban káros hatását más bejutási út esetén megfigyelték ezért az expozíció szintjét a lehetséges minimumon kell tartani, és megfelelő
ellenőrző mérésekkel biztosítani a keletkező porok, füstök kezelését
 
Kisméretű fémoxidok részecskék belégzése hirtelen szomjúságot, édes, fémes mocskos ízt, torok irritációt, köhögést, a nyálkahártyák
szárazságát, fáradságot és általános rossz közérzetet okozhatnak. Fejfájás, émelygés és hányás, láz és hidegrázás, idegesség, nyelés,
hasmenés, túlzott vizelés, vizelési inger szintén felléphet. Az expozíció megszüntetése után a tünetek 24-36 órán belül megszűnnek.
 
A központi idegrendszer (CNS) nyugtatók általános rossz közérzetet okoz a tünetek: szédülés, fejfájás, émelygés, érzéstelenségi tünetek,
lelassult reakció idő, elmosódó beszéd majd a tünetek ájulásig fokozódhatnak. Súlyos mérgezés esetén akár halálos légzési elégtelenség is
bekövetkezhet.
 
Az akut toxicitása az inhalált alkil benzolnak leginkább a központi idegrendszer depressziójával írható le. Mint általában, ez a vegyület is
használható általános anesztetikumként.
Szisztematikus mérgezés az általános anesztézia során szédülést, idegességet, nyugtalanságot, eufóriát, zavartságot, szédülést, álmosságot,
fülzúgást, homályos vagy kettős látást, hányást, meleg, hideg és zsibbadás érzetet, izomrángást, remegést, görcsöket, eszméletvesztést,
légzésdepressziót és légzésbénulást okozhat. Szívmegállást okozhat a keringés összeomlása. Bradycardiát és hypokardiát is okozhat.
Alkil benzol gőzök belégzése halált okozott az állatoknál olyan levegő szinteken, amelyek hasonlóak (jellemzőn az LC50 van abban a
tartományban, 5000 -8000 ppm, 4-8 órás kitettség). Valószínű, hogy az akut inhalációs alkil benzol expozíció hasonlít az általános
anesztetikumokra.
Az alkil benzol általában nem mérgező, csak magas kitettségi szinten. Ez azért van, mert metabolitjai alacsony toxicitásúak és gyorsan kiürülnek.
Kevés vagy semmilyen bizonyíték nincs, ami azt sugallná, hogy a metabolitok útjuk során felhalmozódnának, és túlzott felgyülemlést okoznának
valamilyen úton is. Arra sincs bizonyíték, hogy toxikusan reaktív intermedierek, amik későbbi toxikus vagy mutagén hatást okozhatnának, jönnek
létre.
 
A porok belégzése, amely az anyag normál kezelése során keletkezik, káros lehet az egyén egészségére.
 

lenyelés

Véletlenszerű lenyelése az anyagnak ártalmas lehet, állatkísérletekben az anyag lenyelése 150 grammnál kisebb mennyiségben halált okozott
egyes esetekben.
 
A borát mérgezés hányingert, hányást, hasmenést és hastájéki fájdalmat okoz. Gyakran ismétlődő hányást és véres székletet is okoz.
Megfigyelhető még gyengeség, fásultság, fejfájás, nyugtalanság, remegés vagy görcsök. Minden borszármazék hasonló hatásokat vált ki, a
halálos dózis 30 gramm nál nagyobb. A mérgezés kezdeti szakaszában a központi idegrendszert stimulálja mielőtt elnyomná okoz valamint
megzavarja az anyagcserét, bőrelváltozásokat okoz továbbá károsítja a vesét és a májat. A borátok kiválasztását a főleg vesék végzik.
 

Bőrel érinkezve

Az anyag gyulladást okozhat bőrrel érintkezve néhány személynél.
 
Az anyag súlyosbíthat már meglévő bőrpanaszokat.
 
Bőrrel érintkezve nem okoz káros hatást (az EU direktivák szerint) az anyag azonban károsithatja a szervezetet, ha sebeken, hegeken keresztül
a szervezetbe juthat.
 
Nyílt sebekkel, horzsolásokkal vagy irritált bőrrel lehetőleg ne érintkezzen az anyag.
 
A bőr felületén levő vágások, horzsolások, sebek mentén az anyag a véráramba jutva szervezeti hatásokat is kifejthet. Vizsgálja meg a
bőrfelületet a használat előtt, győződjön meg, hogy minden sérülés megfelelően védett.
 

Szem
Számos bizonyíték szerint szemirritációt és károsodást okozhat néhány esetben.
 

Krónikus hatások

Számos tapasztalat mutatja az anyag rákkeltő, mutagén tulajdonságait, de nincs elegendő bizonyíték az értékelés elvégzéséhez.
 
Az anyag felhalmozódik az emberi szervezetben, és így valószínűleg káros hatásokat okozhat ismételt vagy huzamos munkahelyi expozíció.
 
Bőrrel érintkezve néhány embernél valószínűleg túlérzékenység jön létre. 
 
Számos bizonyíték szerint csökkenti a fertilitást (a fogamzó vagy nemzőképességet) közvetlenül az anyag expozíciója következtében.
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Az anyag expozíciója fejlődési rendellenséget mérgezést okozhat humán esetben, általános módon állatkísérletekben igazolták az anyag nagy
valószínűség szerint gátolja a magzat fejlődését, az anyai toxicitás teljes hiányában, ebben az esetben megállapítható, hogy a mérgezés nem
másodlagos nem specifikus toxikus hatások következménye.
 
nagy dózisú alumínium expozíció degenerativ agy elváltozásokat okozhat mint például az Alzheimer kór.
 
A glicidil éterek genetikai károsodást, rákot okozhatnak.
 
Állatkísérletek szerint a borát képes akkumulálódni a herékben, károsítva a csírasejteket, heresorvadást okozva. Hajhullás, bőrgyulladás,
gyomorfekély és vérszegénység is jelentkezhet.
Ismételt lenyelés vagy belégzés irritálja a gyomrot, étvágytalanságot, emésztési zavart, émelygést és hányást, vörös bőrkiütést, a bőr- és a
nyálkahártya szárazságát, a nyelv elvörösödését, a száj kirepedezését, kötőhártya-gyulladást, szemhéj duzzadását és vesegyulladást okozhat.
Állatkísérletek kimutatták, hogy huzamos fogyasztása károsítja a szaporító szerveket, mind a férfiaknál, mind pedig a nőknél. 
 
Hegesztés vagy vágás olyan anyagoknál melyek cinket tartalmaznak cink oxid füst belégzését eredményezheti. a nagy koncentrációjú cink oxid
füst, „fémfüst láz” nevű betegséget okozhat mely minden esetben ipari eredetű általában gyors lefolyású. A tünetek közt szerepel gyengeség, láz,
fáradtság, émelygés melyek hamar jelentkeznek ha műveletet zárt vagy rosszul szellőzettet helyen végzik.
 

8840-A égésgátló uretán
(A.rész)

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Nem elérhető Nem elérhető

ALUMÍNIUM- HIDROXID

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Nem elérhető Bőr: nincs káros hatása figyelhető meg (nem irritáló)[1]

Szem: nincs káros hatása figyelhető meg (nem irritáló)[1]

Borátok, tetraborátok,
oktaborátok, valamint bórsav

sói és észterei, beleértve a
következőket: Cink-borát

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Orális (patkány) LD50: >10000 mg/kg[2] Bőr: nincs káros hatása figyelhető meg (nem irritáló)[1]

Eye (rabbit): mild *

Skin: non-irritant *

Szem: káros hatást figyeltek meg (irritáló)[1]

zeolites

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

>4.575 mg/l/1hr[2] Nem elérhető

Dermális (nyúl) LD50: >2000 mg/kg[2]

Orális (patkány) LD50: >27000 mg/kg[2]

Orális (patkány) LD50: >5110 mg/kg[2]

Orális (patkány) LD50: 5000 mg/kg[2]

naphtha petroleum, light
aromatic solvent

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Belégzésii (patkány) LC50: >7331.62506 mg/l/8h*[2] Bőr: káros hatást figyeltek meg (irritáló)[1]

Orális (patkány) LD50: >4500 mg/kg[1] Szem: nincs káros hatása figyelhető meg (nem irritáló)[1]

Orális (patkány) LD50: >5000 mg/kg[1]

Orális (patkány) LD50: >5570 mg/kg[1]

Orális (patkány) LD50: >7000 mg/kg[1]

Orális (patkány) LD50: 14063 mg/kg[1]

Orális (patkány) LD50: 6620 mg/kg[1]

bisphenol A/ diglycidyl ether
resin, liquid

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Dermális (egér) LD50: >1270 mg/kg[2] Eye (rabbit): 100mg - Mild

Dermális (patkány) LD50: >1200 mg/kg[2]

Orális (egér) LD50: >500 mg/kg[2]

Orális (egér) LD50: 15600 mg/kg[2]

Orális (patkány) LD50: >1000 mg/kg[2]

Orális (patkány) LD50: 11400 mg/kg[2]

Orális (patkány) LD50: 13600 mg/kg[2]

CARBON BLACK

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

4 mg/kg[2] Bőr: nincs káros hatása figyelhető meg (nem irritáló)[1]
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7 mg/kg[2] Szem: nincs káros hatása figyelhető meg (nem irritáló)[1]

Orális (patkány) LD50: >15400 mg/kg[2]

(C12-14)alkylglycidyl ether

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Orális (patkány) LD50: >10000 mg/kg[2] Bőr: káros hatást figyeltek meg (irritáló)[1]

Eye (rabbit): mild [Ciba]

Skin (guinea pig): sensitiser

Skin (human): Irritant

Skin (human): non- sensitiser

Skin (rabbit): moderate

Skin : Moderate

Szem: káros hatást figyeltek meg (irritáló)[1]

Megjegyzés: 1. ECHA szerinti toxicitási érték - Akut toxicitás 2. Az érték a gyártó által kibocsátott biztonsági adatlap alapján lett meghatározva. Kivéve, ha az
Mérgező vegyületek adatbázisa (RTECS) másképp nem rendelkezik.

NAPHTHA PETROLEUM,
LIGHT AROMATIC SOLVENT

Az anyagnak való kitettségét megszűnését követően az asztmaszerű tüneteket hónapokon vagy akár éveken át jelentkezhetnek. Ennek oka
lehet, a nem-allergénhatású állapot, az úgynevezett reaktív légúti elégtelenség szindróma (RAD) amely magas szintű, rendívül irritáló
vegyületnek való kitettség után következhet be. Fontos kritérium a RAD diagnózis felállításánál a nem-atópiás egyénnél a korábbi légúti
betegségek hiánya, az expozíció dokumentálásától a perceken vagy órákon belül hirtelen kialakuló tartós asztma-szerű tünetek. Az RAD
diagnózisának kritériumai közé tartozik még a megfordítható légáramlás minta a légzésmérőn, methacholine ellenállás teszt során jelentkező
közepes vagy súlyos hörgő hiperaktivitás és a minimális nyirokgyulladás hiánya eosinofíliával. Az irritációs inhalálást követő RAD (vagy asztma)
egy ritka betegség, melynek mértéke függ a koncentrációtól és az irritáló anyagnak való kitettség időtartamától. Másfelől, az ipari hörgőhurut egy
olyan betegség, amely az irritáló anyag magas koncentrációja miatt alakul ki (általában por jellegű), és teljesen visszafordítható az expozíció
megszűnése után. A betegségre jellemző a nehézlégzés, köhögés és váladéktermelés.
 

8840-A égésgátló uretán
(A.rész) & BISPHENOL A/

DIGLYCIDYL ETHER RESIN,
LIQUID &

(C12-14)ALKYLGLYCIDYL
ETHER

A kontakt allergiák gyorsan átalakulhatnak kontakt ekcémává, ritkán csalánkiütéssé vagy a Quincke-ödémává. A kontakt ekcéma lefolyása
magában foglal egy sejt-közvetített (T-limfociták) késleltetett típusú immunreakciót. Egyéb allergiás bőrreakciók, pl. kontakt csalánkiütés,
magában foglalva az ellenanyag-közvetített immunreakciókat. Egyéb allergiás bőrreakciók, pl. kontakt csalánkiütés, antitest-mediált
immunreakciók. A kontakt allergének jelentőségét nem csak az érzékenységet kiváltó képességük határozza meg: az anyag eloszlása és a vele
való kapcsolatba kerülés lehetősége is egyaránt fontos. A gyengén szenzibilizáló anyagok, melyek széles körben elterjedtek, fontosabbak
allergének lehetnek, mint az erősebben szenzibilizálóak, amelyekkel kevesebb személy kerül kapcsolatba. Klinikai szempontból, az anyagok
figyelemre méltóak, ha allergiás teszt reakciót váltanak ki a vizsgált személyek több mint 1%-ából.
 

ALUMÍNIUM- HIDROXID &
CARBON BLACK

Nincs szignifikáns akut toxikológiai adatok azonosított irodalom keresést.

Akut toxicitás Rákkeltő hatás

Bőrirritáció / korrózió szaporító

Súlyos szemkárosodás /
szemirritáció

STOT - egyszeri expozíció

Légzőszervi vagy
bőrszenzibilizáció STOT - ismétlődő expozíció

Mutagenitás Aspirációs veszély

Megjegyzés:  – Adatok nem állnak rendelkezésre vagy nem tölti ki a besorolás kritériumainak
 – A rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik a besorolást 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

8840-A égésgátló uretán
(A.rész)

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető

ALUMÍNIUM- HIDROXID

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

LC50 96 Hal 0.001-0.134mg/L 2

EC50 48 Rákok 0.7364mg/L 2

EC50 72 Az algák vagy más vízi növények 0.001-0.05mg/L 2

NOEC 240 Rákok 0.001-0.1002mg/L 2

Borátok, tetraborátok,
oktaborátok, valamint bórsav

sói és észterei, beleértve a
következőket: Cink-borát

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

LC50 96 Hal 0.001-0.58mg/L 2

EC50 48 Rákok 0.001-0.833mg/L 2

EC50 96 Az algák vagy más vízi növények 15.4mg/L 2

NOEC 384 Az algák vagy más vízi növények 0.001-0.071mg/L 2
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zeolites

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

LC50 96 Hal 1000mg/L 1

EC50 48 Rákok 100-1800mg/L 1

EC50 96 Az algák vagy más vízi növények 18mg/L 1

EC10 96 Az algák vagy más vízi növények 4.9mg/L 1

NOEC 432 Az algák vagy más vízi növények 1mg/L 1

naphtha petroleum, light
aromatic solvent

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

LC50 96 Hal 4.1mg/L 2

EC50 48 Rákok 3.2mg/L 2

EC50 72 Az algák vagy más vízi növények >1-mg/L 2

NOEL 72 Az algák vagy más vízi növények 0.1mg/L 2

bisphenol A/ diglycidyl ether
resin, liquid

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

EC50 48 Rákok ca.2mg/L 2

CARBON BLACK

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

LC50 96 Hal >100mg/L 2

EC50 48 Rákok >100mg/L 2

EC50 72 Az algák vagy más vízi növények >10-mg/L 2

EC10 72 Az algák vagy más vízi növények >10-mg/L 2

NOEC 96 Hal >=1-mg/L 2

(C12-14)alkylglycidyl ether

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

LC50 96 Hal >5-mg/L 2

EC50 48 Rákok 6.07mg/L 2

NOEL 48 Rákok 1.8mg/L 2

Megjegyzés: A következő adatbázisok alapján: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR)- Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC
Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszállítói adatok

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
Ne engedjük, hogy a felszíni vizekkel érintkezzen vagy dagálykor elárasztott területeken a legmagasabb mért vízálláshoz eljusson. Ne szennyezze a vizet, amikor a berendezést
tisztítja, vagy berendezések mosóvizét üríti. .
A termék használatából eredő hulladékokat meg kell semmisíteni a helyszínen, vagy az engedélyezett hulladéklerakóknál. 
 
Az aromás anyagok sorozata:
Környezeti sors: Nagy, összetett molekuláris policiklusos aromás szénhidrogének, vagy PAH-ok, nem perzisztensebbek a környezetben, mint a kisebb PAH.
Légköri Fate: PAH-ok 'félig illékony anyagok', amelyek a légkör és a földfelszínen mozognak ismételt, hőmérséklet-vezérelt lerakódások és párolgás ciklusban.
Földi sors: BTEX vegyületek képesek a talajon mozogni és beszennyezni a talajvízet, és a gőzök rendkívül gyúlékonyak és robbanásveszélyesek.
Ökotoxicitás - egy aromás sorozaton belül, az akut toxicitás együtt növekszik alkil helyettesítésével az aromás magon. A tanulmányban a legmérgezőbbtől a legkevésbé mérgezőig a
fű garnéla és barna garnéla volt; dimethylnaphthalenes> methylnaphthalenes> naftalinokból. Az antracén PAH fototoxikus. UV fény nagyban megnöveli az antracén toxicitását a
Naphalban. A biológiai erőforrások erős napsütésben is nagyobb kockázatnak van kitéve, mint azok, amelyek nem. PAH-ok általában gyakrabban társulnak krónikus kockázatokkal.
 
Jelentős környezeti eredmények korlátozottan állnak rendelkezésre. Az oxiránok (többek között a glicidil-éterek, az alkil-oxidok és az epoxidok) környezeti hatás és ökotoxikológiai
szempontból azonos tulajdonságokat mutatnak. Ilyen oxirán az etiloxirán, az itt prezentált adatok reprezentatív jellegűnek tekinthetők.

1,2-butilén-oxid (etiloxirán): 
log Kow értékek: 0.68 és 0.86. BAF és BCF : 1-től 17 l/kg.  
Hatás a vízi világra – Az etiloxirán vízben nagyon jól oldódik, talaj-adszorpciós együtthatója nagyon alacsony, ennek következtében vízbe kerülve, az etiloxirán üledékkel és lebegő
anyagokkal várhatóan nem adszorbeálódik. Az etiloxirán vízfelszínről várhatóan párolog. Hidrolizálható, felezési ideje 6,5 nap, biodegradációja 100%-os, vízben várhatóan nem
marad fenn. A biodegradáció felezési idejét modellek használatával 15 napra becsülik. 
Hatás a földi környezetre: Talajra kerülve az etiloxirán várhatóan alacsony adszorpcióval és nagyon magas mobilitással rendelkezik. Nedves és száraz talajfelületről várhatóan
párolog. Az etiloxirán talajon várhatóan nem marad meg. 
Hatás a légköri világra: A környezeti légkörben az etiloxirán várhatóan kizárólag pára formájában létezik. Nedves ülepítési eljárásokkal az etiloxirán kivonható a légkörből. A
fotokémiailag előállott hidroxil gyökökkel való reakciót követően a felezési ideje levegőben körülbelül 5,6 nap, ami azt jelenti, hogy ez a kémiai anyag megfelel a levegőben való
létezés kritériumának (felezési idő = 2 nap). 
Ökotoxicitás – Az etiloxirán szervezetekben való bioakkumulációs potenciálja vélhetőleg alacsony, vízi élőlényekre alacsonytól enyhe mérgező hatást gyakorol. Az etiloxirán akut
módon mérgező a vízibolhákra, a baktériumok toxicitási értéke megközelíti az 5000 mg/l-t. Az algákra vonatkoztatott toxicitási értékek meghaladják az 500 mg/l-t.
 
A bór és borátok:
Környezeti sors - Bór általában a természetben található oxigénhez kötődik, és soha nem található szabad elemként. Elemként a bór önmagában nem bomlik le, azonban részt
vehetnek különböző reakciókban, amelyek megváltoztatják a bór formáját (pl. csapadék, polimerizáció, és a sav-bázis reakciók) körülményektől függően, például a koncentráció a
vízben és a pH érték. Mivel a bór természetes eleme a környezetnek, az egyének ki lehetnek téve némely expozíciónak az élelmiszerek és ivóvíz által.
Légköri sors: Légköri bór lehet részecskék formájában vagy aeroszolok boridok, bór-oxidok, borát, borát, organoboron vegyületek, trihalide bór vegyületek, vagy borazinek. Bór és
borátok valószínűleg kikerülnek a légkörből csapadék és száraz ülepedés formájában. A lebegő részecskék felezési ideje a levegőben általában néhány nap nagyságrendű, a
részecske méretétől és a légköri viszonyoktól függően. 
Hatás a földi környezetre: Talaj – a bórt, mint egy mezőgazdasági talaj javítására szolgáló anyagot használják, de nincs elegendő adat ahhoz, hogy értékelni tudjuk annak hatását a
talajban élő szervezetekre. A bór adszorpció mértéke függ a víz pH értékétől a-és a talaj kémiai összetételétől. A legnagyobb adszorpció általában pH 7,5-9,0-nál figyelhető meg. Az
egyetlen és legfontosabb tulajdonsága a talajnak, amely befolyásolni fogja a bór mobilitást az amorf alumínium-oxid mennyisége. A bór adszorpció mértéke a vas-oxid szintjének is
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Összetevő Perzisztencia: Víz/Talaj Perzisztencia: Levegő

Összetevő Bioakkumuláció

Összetevő Mobilitás

P B T

Rendelkezésre álló releváns
adat

Nem értlemezhető Nem értlemezhető Nem értlemezhető

PBT kritériumok teljesülnek? Nem értlemezhető Nem értlemezhető Nem értlemezhető

tulajdonítható, és kisebb mértékben, a talajban jelen lévő szerves anyagnak, de más vizsgálatok megállapították, hogy a szerves anyag mennyiségének jelenléte nem fontos. A bór
adszorpciója nem visszafordítható bizonyos talajokban. A legtöbb bór vegyület átalakul boráttá a talajban lévő nedvesség jelenlétében. Borát önmagukban tovább nem degradálódik a
talajban, azonban, a borátok különféle formában léteznek a talajban. Borátok a talajvíz kimosódásával és a növények asszimilációjával eltávolíthatók. A termőréteg, szennyezetlen
vízi utak és a tengervíz általában jelentős mennyiségű bórt tartalmaz, mint borát. Növények - bór nélkülözhetetlen nyomelem az egészséges növények növekedéséhez, azonban
nagyobb mennyiségben káros lehet az érzékeny növényekre. Egyes területeken, mint az amerikai délnyugat, a természetben a bór koncentrációjáról a felszíni vizekben kimutatták,
hogy mérgező a kereskedelmileg fontos növényekre.
Ökotoxicitás: Nem valószínű, hogy a bór jelentősen koncentrálódik a vizi élőlények által. Bór várhatóan nem halmozódik fel és a koncentrációs tényezője a halaknál, növényeknél és
gerincteleneknél alacsony. A bór nem tekinthető veszélyesnek a vízi élőlényekre. A vízi környezet alacsony bórát koncentrációja általában elősegíti az algásodás, míg magasabb
koncentrációban gátolta algák növekedését. Bór csekély hatással van édesvízi algákra és vízi bolhákra. A bór halban lévő koncentrációja gyakran magasabb lágy vízben, mint a
kemény vízben. Zebradánió és a szivárványos pisztráng a legérzékenyebb fajok a bór hatásaira.
Alumínium, illetve annak vegyületei és sói: 
Hatás a környezetre – Az alumínium a környezetben nem lebomló elem, de részt vehet különböző csapadék vagy ligandum-cserereakciókban. Az alumínium vegyületekben csak egy
oxidációs állapotban (+3) található meg és környezeti feltételek mellett nem lép redoxi-reakcióba. Az alumínium különböző, a környezetben megtalálható ligandumokkal (pl.:
huminsavak és fulvosavak) keveredhet. Az alumínium környezetben történő oldhatósága a meglévő ligandumoktól és a pH értéktől függ. 
Hatás a légköri világra: Levegő minőségére vonatkozó előírások: nem áll rendelkezésre adat. 
Hatás a vízi világra: A hidratált alumíniumion hidrolízisen esik át. Az alumínium speciációja: vízben pH függő. Az alumínium legelterjedtebb formája 4 alatti pH értéknél a hidratált
három vegyértékű alumíniumion. Az 5-6 pH értékek közötti legfőbb hidrolízis termékek az Al(OH)2+ és az Al(OH)2+. A szilárd Al(OH)3 5,2 és 8,8-as pH érték között a legelterjedtebb.
Az oldható fajta Al(OH)4-, 9-es pH érték felett a legjellemzőbb és 10-es pH érték felett ez az egyetlen faj. A polimer alumínium-hidroxidok 4,7 és 10,5-ös pH érték között jelennek meg,
méretük megnövekedik majd az amorf Al(OH)3, kolloid részecskévé alakulnak át, ami savas vizekben gibbsite-tá kristályosodik. Elegendő kovasav jelenlétében, az alumínium rosszul
kikristályosodott agyagkőzet fajta formájában csapódik ki. A hidroxi-alumínium vegyületek savként és bázisként is viselkedhetnek oldatokban. Ezen tulajdonságuk miatt az alumínium
hidroxidok pufferként léphetnek fel és bár szűk 4-5 pH tartományban, de ellenállnak a pH változásoknak. A polimer alumínium fajták lassan reagálnak a környezetben. Savas
környezetben az alumínium erősen kötődik a fluoridhoz. 5-6 pH tartományban az alumínium kapcsolódik a foszfáthoz és kiválik az oldatból. Ebből adódhat a felszíni vizek kimerült
tápanyagállománya.
Hatás a földi környezetre: Talaj – , Az agyagos talaj alumínium szaturációjától függően az oldható alumínium tárolójaként, vagy forrásaként viselkedhet. Talajra vonatkozó előírások
nem állnak rendelkezésre. Növények – Azonos fajtájú növények és növénykultúrák jelentősen eltérhetnek abban, hogy mennyire tudják felvenni és föld feletti részekhez juttatni az
alumíniumot. A tealevelek alumíniumkoncentrációja kiemelkedően magas, régi levelekben meghaladhatja az 5000 mg/kg-ot. További növények, amelyek nagy mennyiségű
alumíniumot tartalmazhatnak: pl. az ún. club-mohák (más néven földi fenyő vagy kúszó cédrus), néhány páfrány, Symplocos (Symplocaceae) és Orites (Proteaceae). Az alumínium
könnyen felszívódik és koncentrálódik a gyökér szöveteiben. Szubalpin ökoszisztémákban a Douglas fenyő a nagy gyökér biomasszája segítségével felveszi az alumíniumot és rögzíti
azt, így gátolja meg annak nagymértékű felhalmozódását a föld feletti szövetekben. Nem világos, hogy a gumós élelmiszernövények és a leveles zöldségek milyen mértékben veszik
fel az alumíniumot. 
Ökotoxicitás: Az alumínium több vízi fajra mérgező, azonban bioakkumulációja nem jelentős a legtöbb halban illetve kagylóban; így a fertőzött hal fogyasztása nem jelent jelentős
alumínium expozíciót az emberre. Több vízi gerinctelen faj esetében beszámoltak az alumínium biokoncentrációjáról. Az alumínium erősen mérgező a halakra, kétéltűekre és
planktonikus rákokra. Az alumínium hatással lehet az algafajok populációs növekedésére, mivel az egysejtű növények általában érzékenyebbek az alumíniumra. A kopoltyúmérgezés
lehetősége miatt a halak általában érzékenyebbek az alumíniumra, mint a többi vízi gerinctelen állat. A szervetlen - egy egységes - alumínium fajták (Al(OH)2 +) a legmérgezőbbek,
semleges pH érték mellett az alumínium mérgező hatása nagymértékben csökken. Az alumínium oldhatósága lúgos környezetben is növekszik; az alumínium akut mérgező hatása
pH7-ről pH 9-re növekszik. Más tanulmányok viszont ellenkező összefüggésre jutottak. Savas, semleges és lúgos környezetben az édesvízi élőlények alumínium-felvevőképessége
és az alumínium toxicitása is általában a víz keménységével csökken. A komplexképző anyagok, pl. fluorid, citrát és a humuszanyagok, csökkentik az élőlények alumínium-
hozzáférését, ennek köszönhetően alacsonyabb a toxicitás. Az alumínium halakra gyakorolt mérgező hatását a szilikon is csökkentheti. 
 
TILOS csatornába vagy vízbe juttatni.
 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

bisphenol A/ diglycidyl ether
resin, liquid

MAGAS MAGAS

12.3. Bioakkumulációs képesség

bisphenol A/ diglycidyl ether
resin, liquid

ALACSONY (LogKOW = 2.6835)

12.4. A talajban való mobilitás

bisphenol A/ diglycidyl ether
resin, liquid

ALACSONY (KOC = 51.43)

12.5.A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

12.6. Egyéb káros hatások

Nincs megfelelő adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék - / Csomagolás
ártalmatlanítás

A használt tartályokat a további használat megelőzése érdekében egy megfelelő lerakóhelyen kell elhelyezni.
 
A hulladék kezelésére vonatkozó előírások országonként, államonként és/vagy térségenként eltérőek lehetnek. Minden felhasználónak a saját
térségében érvényben lévő törvényeknek kell eleget tennie. Bizonyos területeken, bizonyos hulladékoknak nyomonkövethetőnek kell lennie.
Az ellenőrzési rendszer felépítése látszólag egységes – a felhasználónak ki kell vizsgálnia a:

Csökkenthetőség
Újrafelhasználás
Újrahasznosítás
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.1.

14.2.

14.3.

Szárazföldi szállítás (ADR): NEM SZABÁLYOZOTT AZ ENSZ VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLíTÁSI LISTÁJÁN

Alagútkorlátozási kód

Eltávolítás (ha minden más opció kizárt) lehetőségeit.
Ha  az adott anyag használaton kívül van vagy nem szenvedett olyan mértékű szennyeződést, ami meggátolná az eredeti céloknak megfelelő
felhasználását, talán újrahasznosítható. Ha az anyag szennyeződött esetleg még visszanyerhető az eredeti termék szűrés, desztilláció vagy más
módszerek által. A döntési folyamat során az élettartamot is figyelembe kell venni, mint esetleges szempont. Mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy használat közben az anyag bizonyos tulajdonságai megváltozhatnak, ami az újrafelhasználást vagy újrahasznosítást kizárja.
 

A tisztításhoz vagy berendezések működtetéséhez használt mosóvíz semmiképpen NE kerüljön a lefolyóba.
Szükséges lehet a mosáshoz használt víz összegyűjtése és kezelése, mielőtt eltávolításra kerülne.
Minden esetben figyelembe kell venni a csatornába való eltávolításra vonatkozó helyi törvényeket és szabályokat.
Ha kérdés merül fel kapcsolatba kell lépni a felelős hatósággal.

 
Újrahasznosítson, ha lehetséges vagy konzultáljon a gyártóval az újrahasznosítási lehetőségek végett.
Forduljon az illetékes hulladékgazdálkodási szervezethez a hulladékkezelés végett.
Temesse vagy égesse el a hulladékot egy engedélyezett helyen.
Újrahasznosítsa a tárolókat, ha lehetséges vagy helyezze el egy engedélyezett hulladéklerakóban.

 

Hulladékkezelési módszerek Nem elérhető

Szennyvíz ártalmatlansági
lehetőségek Nem elérhető

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

UN-szám Nem értlemezhető

Az ENSZ szerinti
megfelelő szállítási
megnevezés

Nem értlemezhető

Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

osztály Nem értlemezhető

Alveszély Nem értlemezhető

Csomagolási csoport Nem értlemezhető

Környezeti veszélyek Nem értlemezhető

A felhasználót érintő
különleges
óvintézkedések

Veszélyazonosító szám (Kemler) Nem értlemezhető

Besorolási kód Nem értlemezhető

Áru címke Nem értlemezhető

Speciális óvintészkedések Nem értlemezhető

Korlátozott mennyiség Nem értlemezhető

Nem értlemezhető

Légi szállítás (ICAO-IATA / DGR): NEM SZABÁLYOZOTT AZ ENSZ VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLíTÁSI LISTÁJÁN

UN-szám Nem értlemezhető

Az ENSZ szerinti
megfelelő szállítási
megnevezés

Nem értlemezhető

Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

ICAO/IATA osztály Nem értlemezhető

ICAO/IATA alveszély Nem értlemezhető

ERG kód Nem értlemezhető

Csomagolási csoport Nem értlemezhető

Környezeti veszélyek Nem értlemezhető

A felhasználót érintő
különleges
óvintézkedések

Speciális óvintészkedések Nem értlemezhető

Teherszállításra vonatkozó csomagolási utasítások Nem értlemezhető

Teherszállításra vonatkozó maximum menny. / csomag Nem értlemezhető

Személy - és teherszállításra vonatkozó csomagolási utasítások Nem értlemezhető

Utas és Rakomány Maximális Menny/Csom Nem értlemezhető

Utas- és teher légiszállitás Ltd Qty Pkg Inst Nem értlemezhető

Utas és Rakomány Korlátozási Mennyiség Maximális Menny/Csom Nem értlemezhető

Tengeri szállítás (IMDG-Code / GGVSee): NEM SZABÁLYOZOTT AZ ENSZ VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLíTÁSI LISTÁJÁN

UN-szám Nem értlemezhető

Az ENSZ szerinti
megfelelő szállítási
megnevezés

Nem értlemezhető

Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

IMDG osztály Nem értlemezhető

IMDG veszély osztály Nem értlemezhető
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14.4.

14.5.

14.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Csomagolási csoport Nem értlemezhető

Környezeti veszélyek Nem értlemezhető

A felhasználót érintő
különleges
óvintézkedések

ENSZ-szám Nem értlemezhető

Speciális óvintészkedések Nem értlemezhető

Korlátozott mennyiség Nem értlemezhető

Belföldi vízi szállítás (ADN): NEM SZABÁLYOZOTT AZ ENSZ VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLíTÁSI LISTÁJÁN

UN-szám Nem értlemezhető

Az ENSZ szerinti
megfelelő szállítási
megnevezés

Nem értlemezhető

Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

Nem értlemezhető Nem értlemezhető

Csomagolási csoport Nem értlemezhető

Környezeti veszélyek Nem értlemezhető

A felhasználót érintő
különleges
óvintézkedések

Besorolási kód Nem értlemezhető

Speciális óvintészkedések Nem értlemezhető

Korlátozott Mennyiség Nem értlemezhető

Eszköz szükséges Nem értlemezhető

Tűz csapok száma Nem értlemezhető

A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem értlemezhető

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

ALUMÍNIUM- HIDROXID A következő szabályozási listákon található:
A vegyi anyagok európai vámügyi jegyyéke

Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

Borátok, tetraborátok, oktaborátok, valamint bórsav sói és észterei, beleértve a következőket: Cink-borát A következő szabályozási listákon található:
Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS) Europe EC Inventory

zeolites A következő szabályozási listákon található:
Az EU REACH 1907/2006 / EK rendelete - Nagyon aggodalomra okot adó anyagok
azonosítására irányuló javaslatok: XV. Melléklet szerinti jelentések az érdekelt felek
észrevételeihez előző konzultáció
Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS)

Europe EC Inventory

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Classified by the IARC
Monographs

naphtha petroleum, light aromatic solvent A következő szabályozási listákon található:
Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete és annak módosításai az
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, VI. Melléklet
Chemical Footprint Project - Chemicals of High Concern List

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó korlátozások

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet (2. függelék) Rákkeltő
anyagok: 1B. kategória (3.1. táblázat)/2. kategória (3.2. táblázat)

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet (4. függelék) Mutagén
anyagok: 1B. kategória (3.1. táblázat)/2. kategória (3.2. táblázat)

Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Classified by the IARC
Monographs

bisphenol A/ diglycidyl ether resin, liquid A következő szabályozási listákon található:
Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete és annak módosításai az
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, VI. Melléklet
Chemical Footprint Project - Chemicals of High Concern List

Europe EC Inventory

CARBON BLACK A következő szabályozási listákon található:
25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- expozíciós határértékek

Chemical Footprint Project - Chemicals of High Concern List

EU Európai Vegyianyag-Ügynökség (ECHA) a Közösségi Gördülő Cselekvési Terv
(CoRAP) Anyagok Listája

Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Classified by the IARC
Monographs

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Classified by the IARC
Monographs - Group 2B : Possibly carcinogenic to humans

International WHO List of Proposed Occupational Exposure Limit (OEL) Values for
Manufactured Nanomaterials (MNMS)

Vegyi anyagok európai jegyzéke- ELINCS- 6. kiadás- COM(2003) 642, 2003. október
29.

(C12-14)alkylglycidyl ether A következő szabályozási listákon található:
Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete és annak módosításai az
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, VI. Melléklet
Chemical Footprint Project - Chemicals of High Concern List

EU Európai Vegyianyag-Ügynökség (ECHA) a Közösségi Gördülő Cselekvési Terv
(CoRAP) Anyagok Listája

Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory
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National Inventory Status

Verzió Kiadás dátuma Szekciók Frissítve

Ez a biztonsági adatlap megfelel a következő EU-jogszabályoknak és alkalmazásoknak -amennyiben alkalmazható- : 98/24/EK, 92/85/EK, 94/33/EK, 91/689/EGK, 1999/13/EK,
453/2010/EK, 2015/830/EK számú rendelet, valamint azok módosításainak.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az adott anyag/keverék tekintetében a szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést

Nemzeti nyilvántartási állapot

Ausztrália - AIIC Igen

Ausztrália - nem ipari célú
Nem (ALUMÍNIUM- HIDROXID; Borátok, tetraborátok, oktaborátok, valamint bórsav sói és észterei, beleértve a következőket: Cink-borát;
zeolites; naphtha petroleum, light aromatic solvent; bisphenol A/ diglycidyl ether resin, liquid; CARBON BLACK; (C12-14)alkylglycidyl ether)

Canada -  DSL Igen

Canada - NDSL
Nem (ALUMÍNIUM- HIDROXID; naphtha petroleum, light aromatic solvent; bisphenol A/ diglycidyl ether resin, liquid; CARBON BLACK;
(C12-14)alkylglycidyl ether)

China - IECSC Igen

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Igen

Japan - ENCS Nem (zeolites; (C12-14)alkylglycidyl ether)

Korea - KECI Igen

New Zealand - NZIoC Igen

Philippines - PICCS Igen

USA - TSCA Igen

Tajvan - TCSI Igen

Mexico - INSQ Nem ((C12-14)alkylglycidyl ether)

Vietnam - NCI Igen

Oroszország - ARIPS Igen

Megjegyzés:
Igen = Az összes összetevő a leltár
Nem = Egy vagy több CAS felsorolt összetevők nem a leltár, és nem mentesek a hirdetést (lásd a külön összetevők zárójelben)

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Felülvizsgálat dátuma 16/09/2020

Kezdeti dátum 15/09/2020

Teljes szöveg Kockázat és veszély kódok

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H340 Genetikai károsodást okozhat.

H350 Rákot okozhat .

H351 Feltehetően rákot okoz .

H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

SDS verzió összefoglaló

1.3.1.1.1 16/09/2020 Fizikai tulajdonságok

Egyéb információ

Keverékek és azok összetevőinek besorolása hivatalos és megbízható források alapján történik, valamint a Chemwatch szakértői csoport közreműködésével az elérhető irodalmi
adatok felhasználásával.
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8840-B égésgátló uretán (B.rész)
MG Chemicals UK Limited - HUN
Verzió szám: A-1.00
Biztonsági adatlap(megfelel a 2015/830 EU rendeletnek)

Kiadási időpont:  17/09/2020
Felülvizsgálati dátuma: 17/09/2020

L.REACH.HUN.HU

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

1.1. Termékazonosító

Terméknév 8840-B

Szinonimák SDS Code: 8840-Part B; 8840-B, 8840-500ML, 8840-2L, 8840-4.5L

Egyéb azonosítási formák égésgátló uretán (B.rész)

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

Az anyag vagy keverék
megfelelő azonosított

felhasználása
Uretánkeményítő gyantákhoz

Ellenjavallt felhasználási
módok

CSAK IPARI HASZNÁLATOK

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Regisztrált vállalatnév MG Chemicals UK Limited - HUN MG Chemicals (Head office)

Cím
Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United
Kingdom

9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

Telefonszám +(44) 1663-362888 +(1) 800-201-8822

Fax Nem elérhető +(1) 800-708-9888

Weboldal

Email sales@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Társaság / Szervezet Verisk 3E (Hozzáférési kód: 335388)

Vészhelyzetben hívható
telefonszám

+(1) 760 476 3961

Egyéb sürgősségi
telefonszám

Nem elérhető

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK

rendelet (CLP) szerint [1]

H334 - Légz. szenz. 1, H373 - STOT - RE Kategória 2, H332 - Akut tox. (Belégzés) 4, H335 - Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Kategória 3
(légzőszervi irritáció), H315 - Bőrmarás / bőrirritáció Kategória 2, H319 - Szem irritáció kategória 2, H317 - Bőrszenz. 1, H351 - Karcinogenitási
kategória 2

Megjegyzés: 1. Az osztályozást a Chemwatch; 2. Az osztályozást a melléklete és az 1272/2008 EK irányelv VI. melléklete szerint

2.2. Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram(ok)

UFI: QAQ0-G03C-V00R-DVY6

Figyelmeztetés Veszély

Figyelmeztető mondat(ok)

H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. (légzőrendszer) (belélegzés)

H332 Belélegezve ártalmas.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Nem elérhető www.mgchemicals.com

Oldal 1 folytatás...



1.CAS-szám
2.EC-szám
3.Indexszám
4.REACH szám

%[tömeg] Név Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H351
Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt
>.

Kiegészítő figyelmeztető mondat(ok)

EUH204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok): Megelőzés

P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

P260 Nem szabad belélegezni köd / gőzök / permet.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P284 Légzésvédelem használata kötelező.

P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok): Intézkedés

P304+P340
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon
lélegezni.

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

P321 Szakellátás (lásd a tanács a címkén).

P342+P311 Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P302+P352 HA BŐRRE: Le kell mosni vízzel és szappannal.

P305+P351+P338
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok): Raktározás

P405 Elzárva tárolandó.

P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok): Ártalmatlanítás

P501 Ártalmatlanítani / tartalom engedélyezett veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni összhangban bármely helyi szabályozás

2.3. Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1.Anyagok

Lásd a 3.2. szakaszban az 'Összetevőkre vonatkozó információk' résznél

3.2.Keverékek

1.9016-87-9
2.Nem elérhető
3.Nem elérhető
4.01-2119457024-46-XXXX

30-60

Akut tox. (Belégzés) 4, Bőrmarás / bőrirritáció Kategória 2, Szem irritáció kategória 2,
Bőrszenz. 1, Karcinogenitási kategória 2, Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Kategória
3 (légzőszervi irritáció), STOT - RE Kategória 2, Légz. szenz. 1; H332, H315, H319, H317,
H351, H335, H373, H334, EUH204 [1]

1.26447-40-5
2.247-714-0
3.615-005-00-9
4.01-2120770510-62-XXXX

30-60

Karcinogenitási kategória 2, Akut tox. (Belégzés) 4, STOT - RE Kategória 2, Bőrszenz. 1,
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Kategória 3 (légzőszervi irritáció), Bőrmarás /
bőrirritáció Kategória 2, Légz. szenz. 1, Szem irritáció kategória 2; H351, H332, H373**,
H317, H335, H315, H334, H319 [2]

1.101-68-8
2.202-966-0
3.615-005-00-9
4.01-2119457014-47-
XXXX|01-2120766410-60-
XXXX|01-2120770510-62-XXXX

10-30

Karcinogenitási kategória 2, Akut tox. (Belégzés) 4, STOT - RE Kategória 2, Bőrszenz. 1,
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Kategória 3 (légzőszervi irritáció), Bőrmarás /
bőrirritáció Kategória 2, Légz. szenz. 1, Szem irritáció kategória 2; H351, H332, H373**,
H317, H335, H315, H334, H319 [2]

Megjegyzés: 1. Az osztályozást a Chemwatch; 2. Az osztályozást a melléklete és az 1272/2008 EK irányelv VI. melléklete szerint; 3. Az osztályozást a és a
Nyilvános osztályozási és címkézési jegyzék (C&L) szerint; * EU IOELVs elérhető

polimer difenil-metán diizocianát

METILÉN-DIFENIL-
DIIZOCIANÁT

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-
ISOCYANATOBENZENE)
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4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szemmel érintkezik

Amennyiben a termék a szemmel érintkezik:
Folyóvízzel azonnal mossa ki.
Segítse a szem teljes kitisztulását azzal, hogy nyitva tartja a szemét és eltartja a szemhéjakat a szemtől, valamint néha mozgatja a
szemhéját azáltal, hogy felemeli az alsó és felső szemhéjakat.
Haladéktalanul forduljon orvoshoz; amennyiben a fájdalom tartós vagy ismétlődő, forduljon orvoshoz.
Szemsérülés után a kontaktlencsék eltávolítását csak szakember végezheti.

Bőrrel érintkezve

Amennyiben bőrrel vagy hajjal érintkezik:
Azonnal öblítse le a testet és a ruhákat nagy mennyiségű vízzel, használjon biztonsági zuhanyt amennyiben az rendelkezésre áll.
Gyorsan távolítsa el a szennyezett ruházatot, a lábbelit is beleértve.
Folyóvízzel mossa meg a bőrt és a hajat. Folytassa az öblítést addig, ameddig azt a mérgezési információs központ tanácsolja.
Forduljon orvoshoz, vagy menjen korházba.

Belégzés

Gőzök és égési termékek belégzése esetén az érintett személyt távolítsák el a szennyezett területről.
A sérültet fektessék le és tartsák melegen, nyugalmi állapotban.
Ha lehetséges távolítsanak el minden olyan művi pótlást, például műfogakat, amik blokkolhatják a légutakat még mielőtt az
elsősegélynyújtás megkezdődne.
Ha nincs légzés, alkalmazzanak mesterséges lélegeztetést, ha van rá mód használjanak légzőautomata gépet, szelepes lélegeztető ballont
vagy zsebmaszkot. Ha szükséges alkalmazzanak CPR-t.
A sérültet késedelem nélkül  orvoshoz kell vinni vagy kórházba kell szállítani.

lenyelés
Azonnal adjon egy pohár vizet.
Elsősegély általában nem szükséges. Ha szükséges forduljon orvoshoz toxikológushoz.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lásd a 11. szakasz

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Közel krónikus és krónikus izocianát behatás esetén:
Ez az anyag erősen irritálhatja a légzőszerveket, ami hörgőgörcshöz (bronchospasm) vezethet olyan betegeknél is, akik előzetesen nem tapasztaltak légúti túlérzékenységet.
A klinikai tünetek közé tartozik a légúti – és emésztőrendszeri nyálkahártyák irritációja.
A káros hatásnak való kitettség után nem sokkal kötőhártya irritáció, bőrgyulladás (bőrpír, fálydalmas hólyagosodás) és emésztőrendszeri zavarok léphetnek fel.
A légzőszervi tünetek lehetnek köhögés, égető érzés, mellkasi fájdalom és nehéz légzés.
Különböző izicianátok között felléphet kereszt-allergia.
A károsodás legsúlyosabb következményei a nem szív eredetű tüdőödéma és hörgőgörcs (bronchospasm). A nyilvánvaló tünetekkel rendelkező betegnek oxigént, légzés
támogatást és infúziót kell kapnia.
Az asztma kezelése szimpatomimetikumok (epinefrin [adrenalin], terbutalin) és szteroidok belélegeztetésével történik.
Actív szén (1 g/kg) és hashajtó (szorbitol, magnézium-citrát) fogyasztása is segíthet.
A szaruhártya kidörzsölődésére pupillatágítók, általános fájdalomcsillapítók és helyi hatást kifejtő antibiotikumok használhatók.
Nincs hatásos terápia allergiás munkások részére.

[Ellenhorn and Barceloux; Medical Toxicology]
Megjegyzés: Gondatlan személyeknél izocianátok légúti problémákat okozhatnak a behatás koncentrációjától és időtartamától függő mértékben. Simaizom összehúdást váltanak ki,
ami a hörgők rohamszerű görcsös összerándulásához (bronchoconstrictive episodes) vezetnek. A tüdőfunkciók akut változása, mint például az FEV1 csökkenése nem feltétlenül utal
túlérzékenységre.
[Karol & Jin, Frontiers in Molecular Toxicology, pp 56-61, 1992]

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

A kis mennyiségű vízzel érintkező forró folyadék heves reakcióba léphet egymással  nagy mennyiségű gyorsan bővülő forró ragacsos félig szilárd habot generálva.
További veszélyt jelenthet a zárt térben való tűzoltás.
Az árvíz mennyiségű vízzel való hűtés csökkenti ezt a kockázatot.
Vízpermet vagy köd habzást okozhat, és ezt fel kell használni, nagy mennyiségben.

Hab.
Száraz szintetikus por.
BCF (ahol a szabályozás megengedi).
Széndioxid.
Víz permet vagy vízköd – csak nagy tüzeknél.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

TŰZ Összeférhetetlenség
Óvakodjon az oxidáló anyagokkal való szennyeződéstől pl. nitrátok, oxidáló savak, klórtartalmú fehérítők, medence klórozó stb. gyulladást
okozhat.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltás
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Tűz/robbanás veszély

Tűzveszélyes.
Hőségnek vagy tűznek kitéve mérsékelt tűzveszély.
Melegítés során magas hőmérsékleten kémai bomlás történik, ami nagy sebességű gázképződéssel és nyomásnövekedéssel jár, ami a
tartály repedéséhez vezethet, ezáltal kibocsátva gyúlékony és erősen mérgező izocianát gázokat.
Keserű fekete füst és mérgező gőzök keletkezése mellett ég.
Az égés nyomokban erősen mérgező hidrogén-cianidot (HCN), mérgező nitrogén-oxidokat (NOx) és szén-monixidot termel.

 
Az égéstermékek a következők:
szén-dioxid (CO2)
izocianátokat
 
hidrogén-cianidot
 
és kis mennyiségben
 
nitrogén-oxidokat (NOx)
 
Más pirolízistermékek jellemző égő szerves anyag.
Maró füstöt bocsáthat ki.
 
Melegítés során magas hőmérsékleten sok izocianát heves bomláson megy át, ami nagy sebességű gázképződéssel és nyomásnövekedéssel
jár akár a tartály kirepedését is okozva. Ha ez bekövetkezik, mérgező és/vagy gyúlékony izocianát gőzök szabadulhatnak ki.
 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Lásd a 8. szakasz.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Lásd 12. szakasz

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kisebb kiömlés

Távolítson el minden gyújtóforrást.
Tisztítson minden kiömlést azonnal.
Óvakodni kell a gőzök belégzésétől, bőrre és szembe jutásától.
Használjon egyéni védőfelszerelést.
A kiömlést abszorbeálja homokkal, földel, vagy inert anyaggal vagy vermikulittal.
Törölje fel.
Megfelelően felcímkézett tartályban helyezze a hulladéklerakóra.
 

Nagymértékű kijutás

Folyékony izocianátok és nagy koncentrációban izocianátokat tartalmazó gőzök áthatolnak a külső környezettől független (sűrített levegős
vagy oxigénes) légzőkészülékek (self contained breathing apparatus – SCBA) tömítésén, ezért ahol ilyen hatás előfordulhat a
légzőkészülékeket zárt öltözet alatt kell használni.
A kiömlött izocianátot elegendő mennyiségű izocianát semlegesítő keverék elkészítésével kell kezelni.
Általános esetben ez 20 rész fűrészpor, 40 rész abszorbens (Kieselguhr) és a következő keverék {8 v/v % ammónia (vízhez viszonyított
relatív sűrűség: 0,880), 2 v/v % nem-ionos felületaktív anyag és 90 v/v % víz} elegyét jelenti.
Lehetőleg 24 órát álljon.

 
Kerüljék a vízzel, lúgokkal és detergens oldatokkal való szennyeződést.
Az anyag gázképződés mellett reagál vízzel, mely nyomást idéz elő a tartályban, ami akár repedéshez is vezethet.
A tartályt TILOS visszazárni, ha szennyezés gyanúja áll fenn.
Minden tartályt körültekintően kell kinyitni.

 
NE érintse meg a szennyezés anyagot.

 
Mérsékelt veszély.

Személyek széllel ellentétes irányba való elmozdítása a térségből.
Értesítsék a tűzoltóságot és közöljék velük a helyszínt és a veszély jellegét.
Viseljenek légzőkészüléket és munkavédelmi kesztyűt.
Minden lehetséges módon kerüljék a lefolyók és a vízvezeték szennyeződését.
Dohányzás, nyílt láng és szikraforrás használata tilos.
A szellőztetés intenzitásának növelése.
Amennyiben biztonságos, a szivárgás megszüntetése.
A szennyezett terület homokkal, földdel vagy vermiculite porral való kezelése.
A még visszanyerhető termékek gyűjtése egy felcimkézett tartóba újrahasznosításhoz.
A fennmaradó terméket homokkal, földdel vagy vermiculite porral abszorbeálják.
Az így kapott szennyezett szilárd terméket gyűjtsék egy felcimkézett tartályba és zárják le megsemmisítéshez.
Az érintett terület mosása vigyázva, hogy a lefolyókba ne kerüljön szennyezett víz.
Ha a lefolyók vagy a vízvezeték szennyeződtek értesíteni kell a szakértő hatóságókat.

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Egyéni védőfelszerelésre vonatkozó javaslatok az SDS 8. szekciójában találhatóak.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

BIZTONSÁGOS KEZELÉS Kerüljenek minden személyes érintkezést, belégzést is beleértve.
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Viseljenek védőruházatot, ha az anyaggal való érintkezés veszélye felmerül.
Jól szellőző helyiségben dolgozzanak.
Medencékben és nyitott tartályokban figyelni kell, hogy a koncentráció állandó legyen.
SOHA NE menjenek zárt területre a légkör előzetes ellenőrzése nélkül.
Dohányzás, nyílt láng és szikraforrás használata tilos.
A nem kompatibilis anyagokkal való érintkezést kerülni kell.
Az anyaggal folytatott munka alatt enni, inni és dohányozni TILOS.
A használaton kívüli  tartályok legyenek biztonságosan lezárva.
Védjék a tartályokat fizikai károsodástól.
Munka után mindig mossanak kezet szappannal és vízzel.
A munkaruházat mosása elkülönítve történjen.
Megfelelő hozzáértéssel dolgozzanak.
A gyártó tárolási és kezelési javaslatait tartsák be.
A biztonságos munkakörülmények fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizzék a légkört az alapvető káros anyagokra vonatkozó
szabványok szerint.

 
Az anyag által benedvesedett ruhák SOHA NE maradjanak érintkezésben a bőrrel.

 

Tűz - és robbanásvédelem Lásd 5. szakasz

Egyéb információk

Kereskedelmi forgalomban előforduló izocianát mennyiségekre:
Izocianátokat megfelelően biztosított területen javasolt tárolni. Az adott helyen, a szükséges biztonsági előírásoknak megfelelő, lehatárolt
területen lehetőleg mást ne tároljanak. Az előpolimereket nem szükséges szétválasztani. Izocianát tartályokat fedett helyen, közvetlen
napsütéstől és esőtől védve, fizikai károsodástól óvva, nedvességtől, savaktól és lúgoktól jól elzárva ajánlott tárolni.
Ha izocianátok tárolása magasabb hőmérsékleten történik az anyag megszilárdulásának elkerülése végett megfelelő szabályozó rendszert
kell beépíteni, ami megvédi az anyagot a magasabb hőmérséklettől. Ezen kívül a megfelelő tűzvédelmi óvintézkedéseket is el kell végezni.
Ahol a tárolás tartályokban történik, a reaktívabb izocianátokat nem-reaktív gázzal kell körülvenni, mint például nitrogén gáz, illetve a a
tartályt abszorpciós típusú légző szeleppel  kell ellátni (megakadályozandó a gőzök kiszökését).
Izocianátok nagy mennyiségű szállítása esetén a szállító egységnek teljesen zártnak és szivattyú – vagy vákuum rendszerrel ellátottnak kell
lennie. A szükséges helyekre a megfelelő nyelveken figyelmeztető jelzéseket kell kirakni.
A térségben, ahol poliuretán hab termékeket tárolnak megfelelő levegőztetésnek kell lennie. A végső hab tartalmazhat el nem reagált,
visszamaradó izocianátot, ami veszélyes koncentrációt okozhat a levegőben.

 
Tárolás az eredeti tárolókban.
Tartályokat tartsák biztonságosan lezárva.
Dohányzás, nyílt láng és szikraforrás használata tilos.
Tárolás hűvös, száraz, jól szellőző helyen.
Inkompatibilis anyagoktól és étel típusú termékeket tároló elemektől távol tartandó.
A tartályokat fizikai károsodástól védeni kell és rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem szivárognak-e.
A gyártó tárolási és kezelési javaslatait tartsák be.

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Megfelelő tartály

Fém doboz vagy tartály.
A gyártó által ajánlott csomagolás.
Ellenőrizzék, hogy minden tartály egyértelműen feliratozva legyen és biztosan szivárgásoktól mentes legyen.

 

RAKTÁROZÁSI
ÖSSZEFÉRHETLENSÉG

Kerülje a kereszt-szennyeződést a termék (készlet) két folyékony része között.
Ha a termék két részét összekeverik vagy engedik összekeverni nagyobb arányban, mint a gyártó ajánlása, akkor polimerizáció következhet
be fagyással és hőtermeléssel (exoterm).
Ez a hőtöbblet, mérgező gőzt fejleszthet.

 
Kerüljék a vízzel, alkoholokkal és mosószeres oldatokkal való érintkezést.
Izocianátok és tioizocianátok sok vegyületcsoporttal nem kompatibilisek, exoterm reakcióban mérgező gázokat termelnek. Aminokkal, erős
bázisokkal, aldehidekkel, alkoholokkal, alkáli fémekkel, ketonokkal, merkaptánokkal, erős oxidáló szerekkel, hidrid ionokkal, fenolokkal és
peroxidokkal történő reakció heves hőfejlődéssel jár. Ezeknél az anyagoknál savak és bázisok polimerizásiós reakciót váltanak ki.
Az izocianátok könnyedén vesznek részt addíciós reakcióban szén-diimidekkel, izotiocianátokkal, keténekkel, vagy aktívált CC vagy CN
kötést tartalmazó vegyületekkel.
Néhány izocianát reagál vízzel miközben aminok és szén-dioxid gáz keletkezik. Ezen reakció nagy mennyiségű hab - és hő képződéssel is
járhat. Zárt térben vagy tartályban a habzás megnövekedett nyomást idézhet elő. A gázképződés a tartály megrepesztéséhez elegendő
nyomást is előidézhet.
A tartályt TILOS visszazárni, ha szennyezés gyanúja áll fenn.
Minden tartályt körültekintően kell kinyitni.
Izocianátok és alkoholok bázis-katalizálta reakcióit semleges oldószerben kell végrehajtani. Ezen reakciók oldószer hiányában gyakran
robbanékony hevességgel zajlanak le.
Izocianátok egyes műanyagokat és gumi fajtát megtámadnak és rideggé tesznek.

 
Az izocianátok exoterm bomlásának energiája körülbelül 20-30 kJ/mol-ra tehető.
A bomlási energia és a folyamat kockázatossága közötti összefüggés vita tárgyát képzi, azonban az érvényben lévő megállapodás szerint a
felmérések során a keletkező energia mértékét az eddigi mólos rendszer helyett egységnyi tömegre vonatkoztatva kell meghatározni (J/g).
Például „nyitott tartályú eljárás” során (embernagyságú nyílás jelenléte, ipari konstrukció) 500 J/g-nál alacsonyabb exoterm bomlási
energiával rendelkező anyagok nagy valószínűséggel nem jelentenek veszélyt, míg „zárt tartályú eljárás” során (a nyítás egy biztonsági
szeleppel vagy nyomáskiegyenlítő robbanó lemezzel van megoldva) 150 J/g-ot meghaladó bomlási energia már kockázatos lehet.

BRETHERICK: Handbook of Reactive Chemical Hazard, 4th Edition
 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
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Összetevő DNELs
Expozíciós minta Worker

PNECs
rekesz

Forrás Összetevő Anyag neve TWA STEL Csúcs Megjegyzés

Összetevő Anyag neve TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Összetevő eredeti IDLH felülvizsgált IDLH

8.1. Ellenőrzési paraméterek

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-
ISOCYANATOBENZENE)

belélegzés 0.05 mg/m³ (Helyi, krónikus)
belélegzés 0.1 mg/m³ (Helyi, akut)
belélegzés 0.025 mg/m³ (Helyi, krónikus) *
belélegzés 0.05 mg/m³ (Helyi, akut) *

1 mg/L (Water (friss))
0.1 mg/L (Víz - Szakaszos kiadás)
10 mg/L (Water (Marine))
1 mg/kg soil dw (talaj)
1 mg/L (STP)

* Az értékek a lakosság általában

FOGLALKOZTATÁSI EXPOZíCIÓS HATÁRÉRTÉK (OEL)

ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ ADATOK

ECHA Munkahelyi expozíciós
határértékek - Tevékenységek
listája

polymeric diphenylmethane
diisocyanate

Nem elérhető Nem
elérhető

Nem
elérhető

Nem
elérhető Nem elérhető

25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM
együttes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonságáról - expozíciós
határértékek

polymeric diphenylmethane
diisocyanate

DIIZOCIANÁTOK
Nem
elérhető

Nem
elérhető

Nem
elérhető Nem elérhető

ECHA Munkahelyi expozíciós
határértékek - Tevékenységek
listája

METILÉN-DIFENIL-
DIIZOCIANÁT

Nem elérhető Nem
elérhető

Nem
elérhető

Nem
elérhető Nem elérhető

25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM
együttes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonságáról - expozíciós
határértékek

METILÉN-DIFENIL-
DIIZOCIANÁT

DIIZOCIANÁTOK
Nem
elérhető

Nem
elérhető

Nem
elérhető Nem elérhető

ECHA Munkahelyi expozíciós
határértékek - Tevékenységek
listája

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-
ISOCYANATOBENZENE)

Nem elérhető Nem
elérhető

Nem
elérhető

Nem
elérhető Nem elérhető

25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM
együttes rendelet a
munkahelyek kémiai
biztonságáról - expozíciós
határértékek

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-
ISOCYANATOBENZENE)

difenilmetán-
4,4’-diizocianát
(MDI)

0,05
mg/m3

0,05
mg/m3

Nem
elérhető

i: ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt,
nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat sz:
Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló)
tulajdonságú anyag. Az anyagra érzékeny
egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-,
légzőrendszeri, esetleg más
szervet/szervrendszert károsító megbetegedést
okozhat. T: Azok az anyagok, amelyek
egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót
követően jelentkezik. Korrigált ÁK = ÁK x 40/a
heti óraszám

VESZÉLYSZINTEK

polymeric diphenylmethane
diisocyanate

Polymethylene polyphenyl isocyanate; (Polymeric diphenylmethane diisocyanate) 0.15 mg/m3 3.6 mg/m3 22 mg/m3

METILÉN-DIFENIL-
DIIZOCIANÁT

Methylenebis(isocyanato-benzene), 1,1'-; (Diphenyl methane diisocyanate) 29 mg/m3 40 mg/m3 240 mg/m3

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-
ISOCYANATOBENZENE)

Methylene diphenyl diisocyanate; (Diphenylmethane diisocyanate; MDI) 0.45 mg/m3 Nem elérhető Nem elérhető

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-
ISOCYANATOBENZENE)

Methylenebis(isocyanato-benzene), 1,1'-; (Diphenyl methane diisocyanate) 29 mg/m3 40 mg/m3 240 mg/m3

polymeric diphenylmethane
diisocyanate

Nem elérhető Nem elérhető

METILÉN-DIFENIL-
DIIZOCIANÁT

Nem elérhető Nem elérhető

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-
ISOCYANATOBENZENE)

75 mg/m3 Nem elérhető

TERMÉK MEGHATÁROZÁSA

Néhány igazságszolgáltatás követeli, hogy hajtsanak végre egészségügyi felügyeletet foglalkozásilag exponált munkásokon. Ennek hangsúlyoznia kellene:
demográfiát, foglalkozási és orvosi történelmet és egészségügyi tanácsadást
egy szabványosított légzőszervi kérdőív elkészültét
a légzőrendszer és bőr fizikai vizsgálatát
szabványosított légzőszervi funkcióteszteket mint például FEV1, FVC és FEV1/FVC

 

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki
ellenőrzés
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8.2.2. Egyéni védőeszközök

Szem- és arcvédelem

Védőszemüveg oldalpajzzsal.
Vegyálló kesztyű.
A kontakt lencsék külön veszélyt jelentenek, a lágy lencsék abszorbeálják az irritáló anyagot és minden lencse koncentrálja azt. TILOS
kontaktlencse viselése.

 

Bőrvédelem Lásd alább Kézvédelem

Kéz / láb védelem

Megjegyzés:
Az anyag arra hajlamos személyeknél bőr irritációt okozhat. Minden lehetséges bőrkontaktus elkerülése érdekében a kesztyűk és más
védőfelszerelés eltávolítása során kellő óvatossággal kell eljárni.
Szennyezett bőrből készült dolgok, mint például cipők, övek és óraszíjak eltávolítandók és megsemmisítendők.

 
Az alkalmas kesztyű nem csak az anyagtól függ, hanem a további minőségi, amelyek eltérnek gyártónként. Amennyiben a vegyi anyag a
készítmény több anyagból áll, az ellenállás a kesztyű anyagának nem lehet előre kiszámítani, és ezért a használat előtt ellenőrizni kell az
alkalmazás. A pontos áthatolási időt anyagokat kell beszerezni a gyártótól a védőkesztyű and.has be kell tartani, ha így a végső választás.
Személyi higiénia kulcsfontosságú eleme a hatékony kézápolás. Akesztyűket viselhető tiszta kezek. A kesztyűk használata után kezet kell mosni,
majd alaposan megszárítjuk. Alkalmazása nem illatosított hidratáló ajánlott. Alkalmassága és tartóssága a kesztyű típusa használattól függ.
Fontos tényező a kiválasztásban kesztyű tartalmazza: · Gyakorisága és időtartama a kapcsolatot, · Kémiai ellenállása kesztyű anyagának, ·
Kesztyű vastagsága és · ügyesség Válassza tesztelt kesztyűt vonatkozó szabvány (például Európa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 vagy
nemzeti megfelelője). · Ha tartós vagy gyakran ismétlődő érintkezés esetén a védőkesztyű 5-ös vagy magasabb (áttörési idő több, mint 240 perc
az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelelője) ajánlott. · Ha csak rövid idejű kontaktus várható, kesztyű védelmi osztályú 3 vagy
magasabb (áttörési idő több, mint 60 perc az EN 374, AS / NZS 2161/10/01 vagy nemzeti megfelelője) ajánlott. · Egyes kesztyű polimer típusok
kevésbé befolyásolja mozgását, és ezt figyelembe kell venni, ha figyelembe vesszük kesztyű hosszú távú használatra. · A szennyezett kesztyűt
ki kell cserélni. Meghatározását az ASTM F-739-96 bármely alkalmazás, kesztyű eddig, mint: · Kiváló amikor áttörési idő> 480 min · Jó ha
áttörési idő> 20 perc · Fair amikor áttörési idő <20 perc · Gyenge amikor kesztyű anyaga megsérül Általános alkalmazások, kesztyű, amelynek
vastagsága jellemzően nagyobb, mint 0,35 mm, ajánlott. Hangsúlyozni kell, hogy a kesztyű vastagság nem szükségszerűen jó előrejelzője a
kesztyű rezisztenciát biztosít egy specifikus kémiai, mint a permeációs hatékonyságát a kesztyű függeni fog a pontos összetételét a kesztyű
anyagának. Ezért kesztyű kiválasztása is kell figyelembe vételén alapuló feladat követelményeinek és a tudás áttörési időket. Kesztyű vastagság
szintén változhat attól függően, hogy a kesztyű gyártó, a kesztyű típusa és a kesztyű modell. Ezért a gyártó műszaki adatokat mindig figyelembe
kell venni annak biztosítása érdekében, válogatás a legmegfelelőbb kesztyű erre a feladatra. Megjegyzés: Attól függően, hogy a tevékenység
zajlik, kesztyű változó vastagságú lehet szükséges konkrét feladatokat. Például: · A vékonyabb kesztyű (akár 0,1 mm vagy kevesebb) lehet
szükség, ahol magas fokú kézügyesség szükséges. Azonban ezek a kesztyűk csak valószínű, hogy rövid ideig tartó védelmet, és általában csak
egyszeri használatra alkalmazást, majd megsemmisíteni. · Vastagabb kesztyű (3 mm-ig vagy több) lehet szükséges, ha van egy mechanikus
(valamint egy kémiai) kockázata, azaz ott, ahol koptatás, vagy szúrt potenciális Akesztyűket viselhető tiszta kezek. A kesztyűk használata után
kezet kell mosni, majd alaposan megszárítjuk. Alkalmazása nem illatosított hidratáló ajánlott.

Izocianát-ellenálló anyagok közé tartozik a Teflon, Viton, nitril gumi és néhány PVA kesztyű.
A vonatkozó nemzeti előírásoknak megflelő munkavédelmi kesztyűk és ruházat viselete javasolt.
A szenneyeződésnek kitett öltözetet azonnal el kell távolítani és csak fertőtlenítés után szabad újra használni.
Megjegyzés: A természetes gumi, neoprén, PVC reakcióba léphet izocianátokkal.

 

Test védelme Lásd alább Egyéb védelem

Egyéb védelem

Munkaruha.
P.V.C. kötény.
Védő krém.
Bőrtisztító krém.
Szemmosó egység.

 

Ajánlott anyag(ok)

KESZTYŰ VÁLASZTÁSI INDEX
8840-B égésgátló uretán (B.rész)

Anyag CPI

PE/EVAL/PE A

Légutak védelme

Patron légzésvédő soha nem szabad használni sürgősségi behatolását vagy
azokon a területeken, ahol ismeretlen gőzök koncentrációját és oxigéntartalom
előfordulhat. A viselőjét figyelmeztetni kell arra, hogy azonnal hagyja el a
szennyezett területet ha a légzőkészüléken át szagokat észlel. A szag jelezheti,
hogy a maszk nem működik megfelelően, hogy a gőz koncentrációja túl magas,
vagy, hogy a maszk nem megfelelően felszerelt. E miatt a korlátozások miatt, a
patronos légzésvédők csak korlátozottan használata tekinthető megfelelőnek.
 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések
Lásd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés barna

Fizikai állapot folyadék Relatív sűrűség (Water = 1) 1.24

Szag Nem elérhető Megoszlási hányados
n-oktanol / víz

Nem elérhető

Szagküszöbérték Nem elérhető Öngyulladási hőmérséklet (°C) >601

pH (késztermék) Nem elérhető bomlási hőmérséklet Nem elérhető
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Olvadáspont / fagyáspont (°
C)

Nem elérhető Viszkozitás (cSt) 216

Kezdeti forráspont és
forrásponttartomány (° C)

>200 Molekula súly (g/mol) Nem elérhető

Gyulladáspont (°C) >113 Íz Nem elérhető

Párolgási sebesség <1 BuAC = 1
Robbanásveszélyes

tulajdonságok
Nem elérhető

Gyúlékonyság Nem értlemezhető Oxidáló tulajdonságok Nem elérhető

Felső robbanási határ (%) Nem elérhető Felületi feszültség (dyn/cm or
mN/m)

Nem elérhető

Alsó robbanási határ (%) Nem elérhető Illékony komponens (%vol) Nem elérhető

Gőznyomás <0.001 Gáz csoport Nem elérhető

Oldhatósága vízben nem vegyíthető pH-oldatként (1%) Nem elérhető

Gőzsűrűség (levegő = 1) Nem elérhető VOC g/L Nem elérhető

9.2. Egyéb információk

Nem elérhető

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1.Reakciókészség Lásd 7.2. szakasz

10.2. Kémiai stabilitás

Összeférhetetlen anyagok jelenléte.
A termék általában stabil.
Veszélyes polimerizáció nem fordul elő.

 
Magas hőmérséklet jelenléte

 

10.3. A veszélyes reakciók
lehetősége Lásd 7.2. szakasz

10.4. Kerülendő körülmények Lásd 7.2. szakasz

10.5. Nem összeférhető
anyagok

Lásd 7.2. szakasz

10.6. Veszélyes
bomlástermékek

Lásd 5.3. szakasz

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Belélegezve

Döntő bizonyíték alapján az anyag belégzése mérgező nagyon súlyos maradandó egészségkárosodást okoz.
 
Az anyag belélegezve izgatja a légutakat néhány esetben. Az irritáció okozta reakciók a tüdő további károsodásához vezethetnek.
 
Az anyag NEM osztályozott az EU direktivákban vagy egyéb osztályozásokban, mint „belélegezve káros”. Ez lehet a hiányos információk miatt is
vagy az elégtelen vizsgálatok miatt. Ezek hiányában az expozíció szintjét a lehetséges minimumon kell tartani, és megfelelő ellenőrző
mérésekkel biztosítani a keletkező porok, füstök kezelését.
 
A gőz/köd nagymértékű irritációt fejt ki a felső légutakra és a tüdőre; súlyos esetben bronchitist és tüdőödémát okozhat. Az izocianát
expozícióból adódó lehetséges neurológiai tünetei a következők: fejfájás, álmatlanság, eufória, ataxia, szorongás neurózis, depresszió és
paranoia. Gyomor-bélrendszeri zavar jellemzően hányinger és hányás formájában jelentkezik. A tüdő túlérzékenység asztmatikus reakciókat
okozhat, melyek akár egyszeri akut expozíció után vagy az expozíció után több órával előzetes jelek nélkül alakul ki. Az arra érzékeny egyének
nagyon kis mennyiségre is reagálnak, nem dolgozhatnak olyan munkakörben, ahol ezzel az anyaggal kapcsolatba kerülhetnek. Az arra érzékeny
egyének folyamatos expozíciója hosszú távú légúti károsodáshoz vezethet.
A belégzés veszélye magasabb hőmérsékleten megnövekszik.
 
Az anyag általános kezelése során keletkező aeroszolok (párák, füstök) belégzésének erős toxikus hatása lehet. Viszonylag kis mennyiség
felszívódása a tüdőből halálos lehet.
 

lenyelés

Döntő bizonyíték alapján az anyag lenyelése mérgező nagyon súlyos maradandó egészségkárosodást okoz.
 
Az anyag NEM osztályozott EU direktívákban sem egyéb nyilvántartási rendszerekben mint „lenyelése ártalmas”. Ennek fő oka az erre
vonatkozó hiteles állatkísérleti vagy humán megfigyelés. Azonban egyes esetekben mégis egészség károsító hatást tapasztalnak lenyelés után,
különösen a máj és vese károsodása fordulhat elő. A jelenlegi veszélyes anyag besorolási definíciók szerint inkább a mortalitást kell figyelembe
venni mint a morbiditást (betegség). Emésztőszervi bántó hatások émelygés és hányás. Munkaegészségügyi előírások nem vonatkoznak az
anyagra, mivel lenyelése nem valószínű.
 
Az anyagnak súlyosan ártalmas lehet véletlenszerű lenyelése, állatkísérletekben az anyag lenyelése 40 grammnál kisebb mennyiségben halált
okozott egyes esetekben.
 

Bőrel érinkezve
Az anyag gyulladást okozhat bőrrel érintkezve néhány személynél.
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Döntő bizonyíték alapján az anyag bőrrel érintkezve mérgező nagyon súlyos maradandó egészségkárosodást okoz.
 
Az anyag súlyosbíthat már meglévő bőrpanaszokat.
 
Bőrrel érintkezve nem okoz káros hatást (az EU direktivák szerint) az anyag azonban károsithatja a szervezetet, ha sebeken, hegeken keresztül
a szervezetbe juthat.
 
Nyílt sebekkel, horzsolásokkal vagy irritált bőrrel lehetőleg ne érintkezzen az anyag.
 
A bőr felületén levő vágások, horzsolások, sebek mentén az anyag a véráramba jutva szervezeti hatásokat is kifejthet. Vizsgálja meg a
bőrfelületet a használat előtt, győződjön meg, hogy minden sérülés megfelelően védett.
 
Bőrrel érintkezve egyedi esetekben az egészségre káros lehet, felszívódva további károsodást okozhat.
 

Szem
Az anyag szemizgató hatású néhány esetben és akár szemkárosodást is okozhat 24 óra vagy több idő elteltével a szembekerülése után.
Mérsékelt gyulladás várható vörösödéssel, kötőhártya gyulladás kialakulhat tartós expozíció esetén.
 

Krónikus hatások

Számos tapasztalat mutatja az anyag rákkeltő, mutagén tulajdonságait, de nincs elegendő bizonyíték az értékelés elvégzéséhez.
 
A légutak hosszabb távú irritációja légúti megbetegedésekhez vezethet, beleértve a nehézlégzést és a kapcsolódó szervezeti problémákat.
 
Az anyagot belélegezve a legtöbb embernél valószínűleg túlérzékenyítő reakció jön létre a teljes populációt figyelembe véve.
 
Bőrrel érintkezve néhány embernél valószínűleg túlérzékenység jön létre. 
 
Asztmás előtörténettel vagy más légzőrendszeri problémával vagy ismert allargiával rendelkező személyeknek nem ajánlott részt venni
izocianátokat érintő munkafolyamatokban. [CCTRADE-Bayer, APMF]
 
Állatkísérletek szerint a MDI polimerek károsíthatják az orrüreget és a tüdőt, gyulladást valamint sejtszaporodást okozva.
 
Az izocianát gőzei irritálják a légutakat és azok gyulladását okozhatják, nehéz légzés, zihálás, súlyos fájdalom, akár eszméletvesztés és tüdőbe
jutott folyadék. Idegrendszeri tünetek is kialakulhatnak, fejfájás, alvászavarok, eufória, koordinációs zavarok, szorongás, depresszió, paranoia.
Emésztőrendszeri zavarok, émelygés és hányás. Légzési nehézségek bőrrel való érintkezés után is kialakulhatnak, lappangási periódus után.
Allergiás bőrgyulladás is felléphet, kiütések, viszketés, hólyagok, a kéz és a láb duzzadása. Érzékeny személyeknél viszonylag kis
koncentrációknál is jelentkezhetnek a fenti tünetek.
 

8840-B égésgátló uretán
(B.rész)

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Nem elérhető Nem elérhető

polymeric diphenylmethane
diisocyanate

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Belégzésii (patkány) LC50: 0.49 mg/l/4h[2] Eye (rabbit): 100 mg - mild

Dermális (nyúl) LD50: >9400 mg/kg[2]

Orális (patkány) LD50: 43000 mg/kg[2]

METILÉN-DIFENIL-
DIIZOCIANÁT

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

Orális (patkány) LD50: >2000 mg/kg[2] Dermal Sensitiser *

Skin (rabbit): 500 mg /24 hours

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-
ISOCYANATOBENZENE)

MÉRGEZÉS IRRITÁCÍÓ

~100 mg/kg[2] Bőr: káros hatást figyeltek meg (irritáló)[1]

~298 mg/kg[2] Dermal Sensitiser *

0.13 mg/kg[2] Skin (rabbit): 500 mg /24 hours

Belégzésii (patkány) LC50: 0.178 mg/l[2] Szem: nincs káros hatása figyelhető meg (nem irritáló)[1]

Dermális (nyúl) LD50: >6200 mg/kg[2]

Orális (egér) LD50: 2200 mg/kg[2]

Orális (patkány) LD50: 9200 mg/kg[2]

Megjegyzés: 1. ECHA szerinti toxicitási érték - Akut toxicitás 2. Az érték a gyártó által kibocsátott biztonsági adatlap alapján lett meghatározva. Kivéve, ha az
Mérgező vegyületek adatbázisa (RTECS) másképp nem rendelkezik.

METILÉN-DIFENIL-
DIIZOCIANÁT

Nincs szignifikáns akut toxikológiai adatok azonosított irodalom keresést.

8840-B égésgátló uretán
(B.rész) & POLYMERIC

DIPHENYLMETHANE
DIISOCYANATE & METILÉN-

DIFENIL-DIIZOCIANÁT &
1,1'-METHANEDIYLBIS(4-

Az anyagnak való kitettségét megszűnését követően az asztmaszerű tüneteket hónapokon vagy akár éveken át jelentkezhetnek. Ennek oka
lehet, a nem-allergénhatású állapot, az úgynevezett reaktív légúti elégtelenség szindróma (RAD) amely magas szintű, rendívül irritáló
vegyületnek való kitettség után következhet be. Fontos kritérium a RAD diagnózis felállításánál a nem-atópiás egyénnél a korábbi légúti
betegségek hiánya, az expozíció dokumentálásától a perceken vagy órákon belül hirtelen kialakuló tartós asztma-szerű tünetek. Az RAD
diagnózisának kritériumai közé tartozik még a megfordítható légáramlás minta a légzésmérőn, methacholine ellenállás teszt során jelentkező
közepes vagy súlyos hörgő hiperaktivitás és a minimális nyirokgyulladás hiánya eosinofíliával. Az irritációs inhalálást követő RAD (vagy asztma)
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ISOCYANATOBENZENE)

egy ritka betegség, melynek mértéke függ a koncentrációtól és az irritáló anyagnak való kitettség időtartamától. Másfelől, az ipari hörgőhurut egy
olyan betegség, amely az irritáló anyag magas koncentrációja miatt alakul ki (általában por jellegű), és teljesen visszafordítható az expozíció
megszűnése után. A betegségre jellemző a nehézlégzés, köhögés és váladéktermelés.
 
A légzőszervek kapcsán felmerült allergiás tüneteket az IgE antitestek és az allergének között lejátszódó gyors folyamatok okozzák. Az allergén
allergizáló tulajdonsága és az expozíció hossza határozza meg a tünetek súlyosságát. Egyes személyek érzékenyebbek mint mások valamint az
egyéb allergének felerősíthetik egymás hatását. Az allergia teljes folyamatát a fehérjék reakciói határozzák meg.
 
Különösen figyelni kell a hajlammal rendelkezőkre, akiknél gyakrabban alakul ki légzőszervi gyulladás asztma és ekcémás sebek.
 
Külsőleg kiváltott allergiás tüneteknél elengedhetetlen az allergén immun-komplexek a résztvevő IgG típus, és a sejt szintű reakciók
(T-lymfociták) ismerete. Az ilyen allergia általában késleltetett a tünetek néhány órával az expozíció után jelentkeznek.
 
A kontakt allergiák gyorsan átalakulhatnak kontakt ekcémává, ritkán csalánkiütéssé vagy a Quincke-ödémává. A kontakt ekcéma lefolyása
magában foglal egy sejt-közvetített (T-limfociták) késleltetett típusú immunreakciót. Egyéb allergiás bőrreakciók, pl. kontakt csalánkiütés,
magában foglalva az ellenanyag-közvetített immunreakciókat. Egyéb allergiás bőrreakciók, pl. kontakt csalánkiütés, antitest-mediált
immunreakciók. A kontakt allergének jelentőségét nem csak az érzékenységet kiváltó képességük határozza meg: az anyag eloszlása és a vele
való kapcsolatba kerülés lehetősége is egyaránt fontos. A gyengén szenzibilizáló anyagok, melyek széles körben elterjedtek, fontosabbak
allergének lehetnek, mint az erősebben szenzibilizálóak, amelyekkel kevesebb személy kerül kapcsolatba. Klinikai szempontból, az anyagok
figyelemre méltóak, ha allergiás teszt reakciót váltanak ki a vizsgált személyek több mint 1%-ából.
 
Az izocianát gőzei irritálják a légutakat és azok gyulladását okozhatják, nehéz légzés, zihálás, súlyos fájdalom, akár eszméletvesztés és tüdőbe
jutott folyadék. Idegrendszeri tünetek is kialakulhatnak, fejfájás, alvászavarok, eufória, koordinációs zavarok, szorongás, depresszió, paranoia.
Emésztőrendszeri zavarok, émelygés és hányás. Légzési nehézségek bőrrel való érintkezés után is kialakulhatnak, lappangási periódus után.
Allergiás bőrgyulladás is felléphet, kiütések, viszketés, hólyagok, a kéz és a láb duzzadása. Érzékeny személyeknél viszonylag kis
koncentrációknál is jelentkezhetnek a fenti tünetek.
 

POLYMERIC
DIPHENYLMETHANE

DIISOCYANATE & METILÉN-
DIFENIL-DIIZOCIANÁT &

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-
ISOCYANATOBENZENE)

Az anyag mérsékelten irritálja a szemet, gyulladást okoz. Ismételt vagy hosszantartó expozíció esetén kötőhártya gyulladást okozhat.
 

Akut toxicitás Rákkeltő hatás

Bőrirritáció / korrózió szaporító

Súlyos szemkárosodás /
szemirritáció

STOT - egyszeri expozíció

Légzőszervi vagy
bőrszenzibilizáció STOT - ismétlődő expozíció

Mutagenitás Aspirációs veszély

Megjegyzés:  – Adatok nem állnak rendelkezésre vagy nem tölti ki a besorolás kritériumainak
 – A rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik a besorolást 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

8840-B égésgátló uretán
(B.rész)

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető

polymeric diphenylmethane
diisocyanate

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

LC50 96 Hal >1-mg/L 2

EC50 72 Az algák vagy más vízi növények >1-640mg/L 2

NOEL 72 Az algák vagy más vízi növények 1-640mg/L 2

METILÉN-DIFENIL-
DIIZOCIANÁT

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

LC50 96 Hal >=1000mg/L 1

EC50 96 Az algák vagy más vízi növények =3230mg/L 1

NOEC 504 Rákok >=10mg/L 1

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-
ISOCYANATOBENZENE)

VÉGPONT vizsgálat időtartama (órás) faj érték forrás

LC50 96 Hal >0.500mg/L 6

EC50 72 Az algák vagy más vízi növények >1-640mg/L 2

NOEL 72 Az algák vagy más vízi növények 1-640mg/L 2

Megjegyzés: A következő adatbázisok alapján: 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic
Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR)- Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC
Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Beszállítói adatok

TILOS csatornába vagy vízbe juttatni.
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14.1.

14.2.

14.3.

Összetevő Perzisztencia: Víz/Talaj Perzisztencia: Levegő

Összetevő Bioakkumuláció

Összetevő Mobilitás

P B T

Rendelkezésre álló releváns
adat

Nem értlemezhető Nem értlemezhető Nem értlemezhető

PBT kritériumok teljesülnek? Nem értlemezhető Nem értlemezhető Nem értlemezhető

Szárazföldi szállítás (ADR): NEM SZABÁLYOZOTT AZ ENSZ VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLíTÁSI LISTÁJÁN

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-
ISOCYANATOBENZENE)

ALACSONY (felezési idő = 1 nap) ALACSONY (felezési idő = 0.24 nap)

12.3. Bioakkumulációs képesség

METILÉN-DIFENIL-
DIIZOCIANÁT

ALACSONY (BCF = 15)

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-
ISOCYANATOBENZENE)

ALACSONY (BCF = 15)

12.4. A talajban való mobilitás

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-
ISOCYANATOBENZENE)

ALACSONY (KOC = 376200)

12.5.A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

12.6. Egyéb káros hatások

Nincs megfelelő adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék - / Csomagolás
ártalmatlanítás

A használt tartályokat a további használat megelőzése érdekében egy megfelelő lerakóhelyen kell elhelyezni.
 
A hulladék kezelésére vonatkozó előírások országonként, államonként és/vagy térségenként eltérőek lehetnek. Minden felhasználónak a saját
térségében érvényben lévő törvényeknek kell eleget tennie. Bizonyos területeken, bizonyos hulladékoknak nyomonkövethetőnek kell lennie.
Az ellenőrzési rendszer felépítése látszólag egységes – a felhasználónak ki kell vizsgálnia a:

Csökkenthetőség
Újrafelhasználás
Újrahasznosítás
Eltávolítás (ha minden más opció kizárt) lehetőségeit.

Ha  az adott anyag használaton kívül van vagy nem szenvedett olyan mértékű szennyeződést, ami meggátolná az eredeti céloknak megfelelő
felhasználását, talán újrahasznosítható. Ha az anyag szennyeződött esetleg még visszanyerhető az eredeti termék szűrés, desztilláció vagy más
módszerek által. A döntési folyamat során az élettartamot is figyelembe kell venni, mint esetleges szempont. Mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy használat közben az anyag bizonyos tulajdonságai megváltozhatnak, ami az újrafelhasználást vagy újrahasznosítást kizárja.
 

A tisztításhoz vagy berendezések működtetéséhez használt mosóvíz semmiképpen NE kerüljön a lefolyóba.
Szükséges lehet a mosáshoz használt víz összegyűjtése és kezelése, mielőtt eltávolításra kerülne.
Minden esetben figyelembe kell venni a csatornába való eltávolításra vonatkozó helyi törvényeket és szabályokat.
Ha kérdés merül fel kapcsolatba kell lépni a felelős hatósággal.

 
Kiömlött anyagok újrahasznosítása TILOS.
Az eltávolítás lehetőségeiről konzultáljanak az Állami Hulladék Kezelő Hatósággal (State Land Waste Management Authority).
Eltávolítás előtt a kiömlött anyagot körültekintően semlegesíteni kell, valamint tisztítani kell a szennyezett üres tartályokat és maradék
anyagokat 10 %-os ammónia oldattal és mosószerrel vagy egy szabadalmaztatott fertőtlenítőszerrel.
Fertőtlenítés után a tartályokat NE zárják vagy tömítsék el, mivel CO2 gáz képződik, ami nyomást alakíthat ki a konténerekben.
Hogy ne legyenek újra használva a tartályokat lyukasszák ki.
A maradék anyagokat ássák el vagy égessék el egy arra kijelölt helyen.

 

Hulladékkezelési módszerek Nem elérhető

Szennyvíz ártalmatlansági
lehetőségek Nem elérhető

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

UN-szám Nem értlemezhető

Az ENSZ szerinti
megfelelő szállítási
megnevezés

Nem értlemezhető

Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

osztály Nem értlemezhető

Alveszély Nem értlemezhető
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14.4.

14.5.

14.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Alagútkorlátozási kód

14.7.

Csomagolási csoport Nem értlemezhető

Környezeti veszélyek Nem értlemezhető

A felhasználót érintő
különleges
óvintézkedések

Veszélyazonosító szám (Kemler) Nem értlemezhető

Besorolási kód Nem értlemezhető

Áru címke Nem értlemezhető

Speciális óvintészkedések Nem értlemezhető

Korlátozott mennyiség Nem értlemezhető

Nem értlemezhető

Légi szállítás (ICAO-IATA / DGR): NEM SZABÁLYOZOTT AZ ENSZ VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLíTÁSI LISTÁJÁN

UN-szám Nem értlemezhető

Az ENSZ szerinti
megfelelő szállítási
megnevezés

Nem értlemezhető

Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

ICAO/IATA osztály Nem értlemezhető

ICAO/IATA alveszély Nem értlemezhető

ERG kód Nem értlemezhető

Csomagolási csoport Nem értlemezhető

Környezeti veszélyek Nem értlemezhető

A felhasználót érintő
különleges
óvintézkedések

Speciális óvintészkedések Nem értlemezhető

Teherszállításra vonatkozó csomagolási utasítások Nem értlemezhető

Teherszállításra vonatkozó maximum menny. / csomag Nem értlemezhető

Személy - és teherszállításra vonatkozó csomagolási utasítások Nem értlemezhető

Utas és Rakomány Maximális Menny/Csom Nem értlemezhető

Utas- és teher légiszállitás Ltd Qty Pkg Inst Nem értlemezhető

Utas és Rakomány Korlátozási Mennyiség Maximális Menny/Csom Nem értlemezhető

Tengeri szállítás (IMDG-Code / GGVSee): NEM SZABÁLYOZOTT AZ ENSZ VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLíTÁSI LISTÁJÁN

UN-szám Nem értlemezhető

Az ENSZ szerinti
megfelelő szállítási
megnevezés

Nem értlemezhető

Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

IMDG osztály Nem értlemezhető

IMDG veszély osztály Nem értlemezhető

Csomagolási csoport Nem értlemezhető

Környezeti veszélyek Nem értlemezhető

A felhasználót érintő
különleges
óvintézkedések

ENSZ-szám Nem értlemezhető

Speciális óvintészkedések Nem értlemezhető

Korlátozott mennyiség Nem értlemezhető

Belföldi vízi szállítás (ADN): NEM SZABÁLYOZOTT AZ ENSZ VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLíTÁSI LISTÁJÁN

UN-szám Nem értlemezhető

Az ENSZ szerinti
megfelelő szállítási
megnevezés

Nem értlemezhető

Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

Nem értlemezhető Nem értlemezhető

Csomagolási csoport Nem értlemezhető

Környezeti veszélyek Nem értlemezhető

A felhasználót érintő
különleges
óvintézkedések

Besorolási kód Nem értlemezhető

Speciális óvintészkedések Nem értlemezhető

Korlátozott Mennyiség Nem értlemezhető

Eszköz szükséges Nem értlemezhető

Tűz csapok száma Nem értlemezhető

A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem értlemezhető
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National Inventory Status

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

polymeric diphenylmethane diisocyanate A következő szabályozási listákon található:
25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- expozíciós határértékek

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó korlátozások

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Classified by the IARC
Monographs

METILÉN-DIFENIL-DIIZOCIANÁT A következő szabályozási listákon található:
25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- expozíciós határértékek

A vegyi anyagok európai vámügyi jegyyéke

Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete és annak módosításai az
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, VI. Melléklet

EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó korlátozások

Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

1,1'-METHANEDIYLBIS(4-ISOCYANATOBENZENE) A következő szabályozási listákon található:
25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- expozíciós határértékek

A vegyi anyagok európai vámügyi jegyyéke

Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete és annak módosításai az
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, VI. Melléklet
EU 1907/2006/EK Rendelete (REACH) - XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására
vonatkozó korlátozások

EU Európai Vegyianyag-Ügynökség (ECHA) a Közösségi Gördülő Cselekvési Terv
(CoRAP) Anyagok Listája

Európai Unió- Létező kereskedelmi anyagok európai jegyzéke (EINECS)
Europe EC Inventory

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Classified by the IARC
Monographs

Ez a biztonsági adatlap megfelel a következő EU-jogszabályoknak és alkalmazásoknak -amennyiben alkalmazható- : 98/24/EK, 92/85/EK, 94/33/EK, 91/689/EGK, 1999/13/EK,
453/2010/EK, 2015/830/EK számú rendelet, valamint azok módosításainak.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az adott anyag/keverék tekintetében a szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést

Nemzeti nyilvántartási állapot

Ausztrália - AIIC Igen

Ausztrália - nem ipari célú Nem (polymeric diphenylmethane diisocyanate; METILÉN-DIFENIL-DIIZOCIANÁT; 1,1'-METHANEDIYLBIS(4-ISOCYANATOBENZENE))

Canada -  DSL Igen

Canada - NDSL Nem (polymeric diphenylmethane diisocyanate; METILÉN-DIFENIL-DIIZOCIANÁT; 1,1'-METHANEDIYLBIS(4-ISOCYANATOBENZENE))

China - IECSC Igen

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Nem (polymeric diphenylmethane diisocyanate)

Japan - ENCS Igen

Korea - KECI Igen

New Zealand - NZIoC Igen

Philippines - PICCS Igen

USA - TSCA Igen

Tajvan - TCSI Igen

Mexico - INSQ Igen

Vietnam - NCI Igen

Oroszország - ARIPS Igen

Megjegyzés:
Igen = Az összes összetevő a leltár
Nem = Egy vagy több CAS felsorolt összetevők nem a leltár, és nem mentesek a hirdetést (lásd a külön összetevők zárójelben)

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Felülvizsgálat dátuma 17/09/2020

Kezdeti dátum 17/09/2020

Teljes szöveg Kockázat és veszély kódok

Egyéb információ

Keverékek és azok összetevőinek besorolása hivatalos és megbízható források alapján történik, valamint a Chemwatch szakértői csoport közreműködésével az elérhető irodalmi
adatok felhasználásával.
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