
 

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország  

BIZTONSÁGI ADATLAP  
 
 
 
PALATAL U 570 TV-01 V  
 
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása  
 
1.1 Termékazonosító  

Terméknév : PALATAL U 570 TV-01 V 

Belsı kód : 010590WW17758 

Kémiai képlet : Nem alkalmazható. 

REACH Regisztrációs szám :  Nem áll rendelkezésre. 
 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 
Javasolt felhasználás :  Szálerısítéses mőanyagok vagy erısítés nélküli töltött termékek elıállításához használt 

gyantarendszer. 
 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Szállító 
 
 
 
Forgalmazó/Importır 
Forgalmazó cég neve 

 

  e-mail: info@kalitakft.hu 

1.4 Sürgısségi telefonszám 

: DSM Composite Resins AG 
Stettemerstrasse 28 
CH-8207 Schaffhausen 
Svájc 

: Alvin-Plast Kft. 2040 Budaörs, Gyár u. 2 

Kalita Kft. 8600 Siófok, Dózsa György u. 108 

 

 

ETTSZ: 1096. Bp. Nagyvárad tér. 2.

Tel: +41 52 6441212 
www.dsm.com/drs 

Tel: +36 23 44 55 10 Fax: +36 23 44 55 24 

Tel: 84/506-807, fax: 84/506-808 

 

 

06 81 20 11 99 (zöld szám), (06 1) 476 6400, (06 1) 476 6464

 

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás  
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása  

Termék meghatározás :  Keverék 
Osztályozás 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint  
Flam. Liq. 3, H226  
Acute Tox. 4, H332  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H335  
STOT RE 1, H372i  
Lásd a 16. szakaszt a fent szereplı H-állítások teljes szövegéért.  

A 199/45/EK Irányelv [DPD] szerinti osztályozás  

A terméket veszélyesként sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.  

Besorolás ( R10 
Xn; R20, R48/20 
Xi; R36/37/38 

Fizikai/kémiai veszélyek :  Kevésbé tőzveszélyes. 

Emberi egészségi : Belélegezve ártalmas. Szem- és bırizgató hatású, izgatja a légutakat. Hosszabb idın át 
veszélyek belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. 

Környezeti veszélyek : Az erre a termékre vonatkozó, elérhetı adatok alapján nem ismertek veszélyes tulajdonságok. 

Lásd a 16. fejezetet a fenti R-kifejezések teljes szövegével kapcsolatban. 
 

2.2 Címkézési elemek 

Veszélyt jelzı piktogramok : 
 
 
 
 

Figyelmeztetés : Veszély 

Figyelmeztetı mondatok : H226 Tőzveszélyes folyadék és gız. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H315 Bırirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H372i Ismétlıdı vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket, ha belélegzik. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 
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Megelızés 
 
 
 
 
 
 
 
Elhárító intézkedés 
 
 
 
 
 
 
 
Tárolás 

Elhelyezés hulladékként  

Veszélyes alkotórészek 
 

2.3 Egyéb veszélyek 

Egyéb veszélyek, amelyek 
nem következnek a 
besorolásból 

 
 

: Védıkesztyő használata kötelezı: >8 óra (áttörési idı): fluor kaucsuk (Viton) (0.70 mm); <1 óra 
(áttörési idı): Kloroprén , Nitril. (0.2 mm).   Szem- vagy arcvédı használata kötelezı.   Hıtıl,  
szikrától, nyílt lángtól és forró felületektıl távol tartandó. - Tilos a dohányzás.   Az elektromos, a  
szellıztetı, a világító és minden anyagkezelı berendezés robbanásbiztos kell legyen.  
Szikramentes eszközök használandók.   Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására  
óvintézkedéseket kell tenni.   Az edény szorosan lezárva tartandó.   Kizárólag szabadban vagy jól  
szellızı helyiségben használható.   A gızök belélegzése tilos.   A termék használata közben tilos  
enni, inni vagy dohányozni.   A használatot követıen a kezeket alaposan meg kell mosni. 

: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.   BELÉLEGZÉS ESETÉN:   Az érintett személyt friss 
levegıre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.   HA BİRRE (vagy hajra) KERÜL:   
Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.   A bırt le kell öblíteni vízzel vagy le kell 
zuhanyozni.   HA BİRRE KERÜL:   Lemosás bı szappanos vízzel.   A szennyezett ruhát le kell vetni.   
Bırirritáció esetén:   Orvosi ellátást kell kérni.   SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:   Óvatos öblítés vízzel 
több percen keresztül.   Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 
folytatása.   Ha a szemirritáció nem múlik el:   Orvosi ellátást kell kérni. 

: Hővös helyen tartandó. 

: Nem alkalmazható. 

:  Sztirol 
 
 

: Nem áll rendelkezésre.  

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevıkre vonatkozó adatok 
Anyag/készítmény : Keverék Igen. Nem. 

 
Termék, illetve Azonosítók % Besorolás 

alkotóelem neve  

67/548/EGK 1272/2008/EK Rendelet 
[CLP] 

Sztirol REACH #: 01- 35-50 R10 Flam. Liq. 3, H226 
2119457861-32 
EK: 202-851-5 Xn; R20, R48/20, R65 Acute Tox. 4, H332 
CAS: 100-42-5 Xi; R36/37/38 Skin Irrit. 2, H315 
Index: 601-026-00-0 Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 
STOT RE 1, H372i 
Asp. Tox. 1, H304 

Lásd a 16. fejezetet a Lásd a 16. szakaszt a 
fenti R-kifejezések fent szereplı H- 
teljes szövegével állítások teljes 
kapcsolatban. szövegéért. 

 

Nincsenek jelen olyan további összetevık, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható koncentrációkban az 
egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, így nem szükséges jelentésük ebben a fejezetben.  

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.  

4. SZAKASZ: Elsısegélynyújtási intézkedések  
 
4.1 Az elsısegély-nyújtási intézkedések ismertetése  

Szembe jutás : Azonnal mossa ki nagy mennyiségő vízzel, idınként megemelve az alsó és a felsı szemhéjakat. 
Ellenırizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki.   Folytassa az öblítést legalább 10 
percig.   Forduljon orvoshoz.  

Belélegzés : Az érintett személyt friss levegıre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy 
könnyen tudjon lélegezni.   Ha tartani lehet füst jelenlététıl, a mentést végzınek megfelelı  
maszkot vagy izolációs légzıkészüléket kell viselnie.   Ha nincs légzés, ha a légzés  
rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges  
lélegeztetést vagy oxigént.   Veszélyes lehet a szájon át történı élesztést végzı elsısegélynyújtó  
személy számára.   Forduljon orvoshoz.   Ha szükséges, forduljon toxikológiai központhoz, vagy  
orvoshoz.   Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz.  
Biztosítson szabad légutakat.   Lazítsa meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendıt, övet  
vagy derékszíjat.  

Bırrel érintkezés : Öblítse le a szennyezett bırt bı vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipıt. Folytassa az 
öblítést legalább 10 percig. Forduljon orvoshoz. Ismételt használat elıtt mossa ki a ruházatot. 
Újbóli használat elıtt alaposan tisztítsa meg a cipıket. 
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Lenyelés 
 
 
 
 
 
 
 

Elısegélynyújtók védelme 

 
 

: Öblítse ki vízzel a szájat.   Vegye ki a mőfogsort, amennyiben van.   Az érintett személyt friss 
levegıre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.  
Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes  
lehet.   Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson.   Hányás esetén a fejet alacsonyan kell tartani, hogy 
a hányadék ne kerüljön a tüdıbe.   Expozíciót követıen, vagy ha nem érzi jól magát, forduljon  
orvoshoz.   Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át.   Amennyiben öntudatlan,  
helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz.   Biztosítson szabad légutakat. 
Lazítsa meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendıt, övet vagy derékszíjat. 

:  Olyan tevékenység nem végezhetı, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a  
 dolgozó megfelelı képzést nem kapott.   Ha tartani lehet füst jelenlététıl, a mentést végzınek  
 megfelelı maszkot vagy izolációs légzıkészüléket kell viselnie.   Veszélyes lehet a szájon át  
 történı élesztést végzı elsısegélynyújtó személy számára.  

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások  

Lehetséges akut egészségi hatások  

Szembe jutás : Súlyos szemirritációt okoz. 

Belélegzés :  Belélegezve ártalmas.   Légúti irritációt okozhat. 

Bırrel érintkezés :  Bırirritáló hatású. 

Lenyelés : Irritálja a szájat, a torkot és a gyomrot. 
Túlzott behatás jelei/tünetei  

Szembe jutás :  A tünetek között a következık fordulhatnak elı: 
fájdalom vagy irritáció  
könnyezés  
pirosság  

Belélegzés : A tünetek között a következık fordulhatnak elı: 
légúti irritáció  
köhögés  

Bırrel érintkezés : A tünetek között a következık fordulhatnak elı: 
irritáció 
pirosság 

Lenyelés : Nincs specifikus adat. 
 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Megjegyzések orvos : Kezelje tünetileg.   Lépjen kapcsolatba mérgezéses eseteket kezelı szakorvossal, ha nagy 
számára mennyiséget nyeltek le, vagy lélegeztek be. 

Speciális kezelések : Nincs speciális kezelés. 

5. SZAKASZ: Tőzvédelmi intézkedések  
 
5.1 Oltóanyag  
Kis tőz  

Megfelelı : Alkalmazzanak száraz vegyszereket, CO2-t vagy alkoholnak ellenálló habot . Fedjük le 
vermikulittal, vagy más nem éghetı anyaggal. 

Nem megfelelı : Ne használjunk vízsugarat. 
Nagy tőz 

Megfelelı : Alkoholnak ellenálló hab. 
Nem megfelelı :  Ne használjunk vízsugarat. 

 

5.2 Az anyagból vagy a keverékbıl származó különleges veszélyek 

Az anyagból vagy : 
keverékbıl származó 
veszélyek 

Veszélyes bomlástermékek : 
 

 

5.3 Tőzoltóknak szóló javaslat  

 Különleges  : 
óvintézkedések tőzoltók 
számára 

Speciális tőzoltó  : 
védıfelszerelés 

Tőzveszélyes folyadék és gız.   Tőz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés következik be 
és a tárolóedény szétrepedhet, további robbanás veszélye áll fenn.   A csatornába jutás tőz- vagy 
robbanásveszélyt okozhat. 

Tőz esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl szénmonoxid, széndioxid, (sőrő) fekete 
füst, aldehidek, szerves savak. 

 
 
 

Az anyaggal szennyezett tőzoltóvizet vissza kell tartani és meg kell akadályozni, hogy bármiféle 
vízfolyásba, csatornába vagy csapadékvíz elvezetıbe jusson. 

 

A tőzoltóknak megfelelı védıfelszerelést és izolációs légzıkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez 
utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni.   Az EN 469 
európai standardnak megfelelı tőzoltóruházat (beleértve a védısisakot, védıbakancsot és 
kesztyőt) a vegyi baleseteknél alapszintő védelmet biztosit.  
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerő expozíciónál 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védıeszközök és vészhelyzeti eljárások 

A sürgısségi ellátást : 
nyújtó személyzettıl eltérı 
személyzet számára 
 
 
 
 

A sürgısségi ellátást : 
nyújtó személyzet számára 

 
 

6.2 Környezetvédelmi : 
óvintézkedések 

Olyan tevékenység nem végezhetı, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a 
dolgozó megfelelı képzést nem kapott.   Ürítse ki a környezı területeket.   Ne engedje belépni a 
felesleges és védıruhát nem viselı személyeket.   Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne  
lépjen bele.   Kapcsoljon ki minden gyújtóforrást.   Tilos a fáklya, dohányzás vagy láng a veszélyes 
területen.   Kerülje a gız vagy a köd belélegzését.   Biztosítson megfelelı szellıztetést.  
Amennyiben a szellızés nem megfelelı, viseljen megfelelı légzésvédı eszközt.   Megfelelı  
egyéni védıfelszerelést kell viselni. 

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az  
információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról.   Tekintse át "A  
sürgısségi ellátást nyújtó személyzettıl eltérı személyzet részére" vonatkozó információkat is. 

 

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, 
lefolyókkal és csatornákkal.   Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék 
környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegı).  

 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Kismértékő kifreccsenés : 
 
 
 
 

Nagymértékő kifreccsenés : 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Hivatkozás más : 
szakaszokra 

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti.   Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás 
területérıl.   Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízoldható.   Másik lehetıségként, vagy ha nem 
vízoldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelı hulladéktároló edénybe. 
Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezést.   Engedéllyel rendelkezı 
vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást. 

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti.   Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás  
területérıl.   A kiömlött anyagot széllel szemben közelítse meg.   Akadályozza meg az anyag  
csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását.   A kiömlött anyag elfolyását gátolja  
meg, és nem éghetı felitató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa 
fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze győjtıedénybe.  
Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezést.   Engedéllyel rendelkezı 
vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.   A szennyezett felitató anyag ugyanolyan veszélyt 
jelenthet mint a kiömlött termék. 

 

Lásd az 1. szakaszt a sürgısségi kapcsolatra vonatkozó információkért. Lásd a 8. 
szakaszt a megfelelı egyéni védıfelszerelésre vonatkozó információkért. Lásd a 13. 
szakaszt a további hulladékkezelési információkért.  

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás  
Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított  
Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott 
felhasználásspecifikus információhoz.  

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Óvintézkedések : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javaslatok az általános : 
foglalkozási higiéniára 
vonatkozóan 

 
 

7.2 A biztonságos tárolás : 
feltételei, az esetleges 
összeférhetetlenséggel  
együtt 

Vegyen fel megfelelı egyéni védıeszközöket (lásd 8. fejezet).   Ne lélegezze be a párát vagy a 
ködöt.   Ne nyelje le.   Kerülje el a szemmel, bırrel vagy ruházattal való érintkezést.   Csak  
megfelelı szellıztetés mellett használja.   Amennyiben a szellızés nem megfelelı, viseljen  
megfelelı légzésvédı eszközt.   Megfelelı szellıztetés nélkül ne lépjen be a raktártérbe vagy zárt  
helyekre.   Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott  
alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják.   Tárolja és használja  
hıforrástól, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól védve.   Használjon robbanásbiztos  
elektromos (szellızı, világító és anyagmozgató) készüléket.   Szikramentes eszközök  
használandók.   Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az elektrosztatikus kisülések ellen.   Az  
üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek.   Ne használja  
újra a tárolóedényt. 

Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és 
feldolgozása történik.   Evés, ivás és dohányzás elıtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Az 
étkezésre kijelölt területre történı belépés elıtt le kell venni a szennyezett ruházatot és 
védıfelszerelést.   Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekrıl. 

 

Tárolja a helyi elıírásoknak megfelelıen!   Tárolja elkülönített és engedélyezett területen.   Tárolja az 
eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstıl védve száraz, hővös és jól szellıztetett helyen, távol 
összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. fejezet), ételtıl és italtól.   Elzárva tárolandó. 
Távolítson el mindenféle gyújtóforrást.   Oxidáló anyagoktól elkülönítetten tárolandó.   A 
tárolóedényt a felhasználásig tartsa légmentesen lezárva.   A már kinyitott tárolóedényeket 
gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás 
megakadályozása érdekében.   Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben.   A  
környezetszennyezés elkerülésére megfelelı edényzetet kell használni.  
Hıtıl és közvetlen napfénytıl tartsa távol.  

 

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)  
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Javaslatok : Nem áll rendelkezésre. 

Az ipari szektorra : Nem áll rendelkezésre. 
vonatkozó speciális  
megoldások  

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenırzése/egyéni védelem  
Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított  
Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott 
felhasználásspecifikus információhoz.  

8.1 Ellenırzési paraméterek  

Munkahelyi expozíciós határértékek  

Termék, illetve alkotóelem neve Expozíciós határértékek 

Sztirol EüM-SzCsM (Magyarország, 12/2007). A bırrel érintkezésbe kerülve 
érzékenységet okoz. 

AK: 50 mg/mł 8 óra. 
CK: 50 mg/mł 15 perc. 

 
 

Javasolt megfigyelési : 
eljárások 

 
 
 
 

Származtatott hatások szintjei 

 
 

Amennyiben ez a termék expozíciós határértékkel rendelkezı összetevıket tartalmaz, személyi, 
munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség, hogy meghatározzuk a  
szellıztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések hatékonyságát, és/vagy légzésvédı eszközök 
alkalmazásának szükségességét.   A vegyi anyagok belégzés útján történı expozíciójának 
értékeléséhez az EN 689 Európai Szabványt, a veszélyes anyagok meghatározási módszereihez 
pedig a nemzeti elıírásokat vegyük figyelembe.  

Termék, illetve alkotóelem neve Típus Kitettség Érték Lakosság 

Sztirol DNEL Rövidtávú Belélegzés 289 mg/mł Munkások 
DNEL Rövidtávú Belélegzés 306 mg/mł Munkások 
DNEL Hosszútávú Belélegzés 85 mg/mł Munkások 
DNEL Rövidtávú Belélegzés 174.25 mg/mł Fogyasztók 
DNEL Rövidtávú Belélegzés 182.75 mg/mł Fogyasztók 
DNEL Hosszútávú Belélegzés 10.2 mg/mł Fogyasztók 

Elıre jelzett hatás-koncentrációk 

Termék, illetve alkotóelem neve Típus Vizsgáló közeg Érték Módszer Részletezés 
Részletezés 

Sztirol PNEC Friss víz 0.028 mg/l Értékelési Tényezık 
PNEC Tengeri 0.0028 mg/l Értékelési Tényezık 
PNEC Édesvízi üledék 0.614 mg/kg dwt - 
PNEC Tengervízi üledék 0.0614 mg/kg dwt - 
PNEC Szenyvízkezelı Üzem 5 mg/l Értékelési Tényezık 
PNEC Talaj 0.2 mg/kg dwt - 

 

8.2 Az expozíció ellenırzése 

Megfelelı mőszaki : 
ellenırzések 
 

 

 

Egyéni védelmi intézkedések  

 Higiénés intézkedések  : 
 
 
 
 

Szem/arc védelem : 

Kézvédelem : 
 

Bır és test : 

Légzésvédelem : 

A környezeti expozíció  : 
ellenırzése 

 
 

Megjegyzések: : 

Csak megfelelı szellıztetés mellett használja.   Használjon technológiai védıbúrát, helyi elszívást, 
vagy egyéb mőszaki szabályozó berendezést annak érdekében, hogy a munkavégzık lebegı  
szennyezıanyagoknak való kitettsége bármely ajánlott vagy a törvényes határérték alatt  
maradjon.   Mőszaki szabályozó berendezések is szükségesek ahhoz, hogy a gázok, gızök vagy  
por koncentrációja a robbanási küszöb alatt maradjon.   Használjon robbanásbiztos szellızı  
berendezést. 

 

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve evés, dohányzás, 
vécéhasználat elıtt, és végül a munkaidı befejeztével.   Megfelelı technikát kell alkalmazni az 
esetlegesen elszennyezıdött ruházat eltávolítására.   Ismételt használat elıtt mossa ki az 
elszennyezıdött ruházatot.   Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó 
állomások és vészzuhany legyenek. 

Oldalsó védılemezes védıszemüveg. 

>8 óra (áttörési idı): fluor kaucsuk (Viton) (0.70 mm) 
<1 óra (áttörési idı): Kloroprén , Nitril. (0.2 mm) 

Megfelelı védıruházatot kell viselni. 

Viseljen A típusú szőrıálarcot. 

A szellıztetésbıl vagy a munkafolyamatok berendezéseibıl eredı emissziót ellenırizni kell annak 
biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi elıírásoknak.   Egyes esetekben 
füstelnyeletık, szőrık vagy a gyártóberendezések mőszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, 
hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen. 

Cseréljék le a megsérült kesztyőt.  
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Az anyaggal való intenzív érintkezés esetén személyes védelem ajánlott. A tényleges kitettségi helyzet kockázat-értékelése 
alapján válasszák ki a megfelelı személyi védıfelszereléseket.  

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

Fizikai állapot : Folyadék. [Homályos folyadék.] 

Szín : Kék - Zöld. 

Szag : Characteristic. 
Szagküszöbérték : Nem áll rendelkezésre. 

pH : Nem áll rendelkezésre. 

Olvadáspont : Nem áll rendelkezésre. 

Kezdeti forráspont és : 145 °C 
forrásponttartomány 

Puhító tartomány : Nem áll rendelkezésre. 

Lobbanáspont : 33 °C (becslés) 

Párolgási sebesség : Nem áll rendelkezésre. 

Gyúlékonyság (szilárd vagy : Nem áll rendelkezésre. 
gáznemő anyag) 

Égési idı : Nem alkalmazható. 

Égési arány : Nem alkalmazható. 

Felsı/alsó gyulladási határ : Nem áll rendelkezésre. 
vagy robbanási határok 

Gıznyomás : Nem áll rendelkezésre. 

Gızsőrőség : Nem áll rendelkezésre. 

Relatív sőrőség : 1.1   (Víz = 1) 

Sőrőség ( g/cm3  ) : 1.1 g/cm3   (20°C) 

Térfogatsőrőség : Nem áll rendelkezésre. 

Oldhatóság : Oldhatatlan a következı anyagokban: hideg víz. 

Oldhatóság vízben : Nem áll rendelkezésre. 

Oldhatóság : Nem áll rendelkezésre. 
szobahımérsékleten 

Oktanol/víz megoszlási : Nem áll rendelkezésre. 
hányados 

Öngyulladási hımérséklet : Nem áll rendelkezésre. 

Bomlási hımérséklet : Nem áll rendelkezésre. 

Viszkozitás : Dinamikai: 490 - 560 mPa·s (490 - 560 cP) 

Robbanási tulajdonságok : Nem áll rendelkezésre. 

Oxidáló tulajdonságok : Nem áll rendelkezésre. 
 

9.2 Egyéb információk  

Megjegyzések: : Nem áll rendelkezésre. 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
10.1 Reakciókészség 
 
 

10.2 Kémiai stabilitás 
 

10.3 A veszélyes reakciók 
lehetısége 
 

10.4 Kerülendı körülmények 
 
 
 

10.5 Nem összeférhetı 
anyagok 
 

10.6 Veszélyes 
bomlástermékek 

:  Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll 
rendelkezésre speciális vizsgálati adat. 

 

: A termék stabil. 
 

:  Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elı. 
 
 

: Kerüljön minden lehetéges gyújtóforrást (szikra vagy láng).   Ne helyezze nyomás alá, ne vágja, 
ne hegessze, ne forrassza, ne fúrja, ne köszörülje a tárolóedényeket, és ne tegye ki hı vagy 
gyújtóforrás hatásának. 

 

: Reaktív vagy összeférhetetlen a következı anyagokkal: 
oxidáló anyagok 

 

: Nincs specifikus adat.  
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás 

Termék, illetve alkotóelem neve Eredmény Faj Adag Kitettség 

Sztirol LD50 Bır Patkány >2000 mg/kg - 
LD50 Orális Patkány 5000 mg/kg - 
LC50 Belélegzés Patkány 12 g/mł 4 óra 
Gız 

Következtetés / : Nem áll rendelkezésre. 
Összefoglaló 

Heveny toxicitás becslése 

Útvonal ATE érték 

Belégzés (gázok) 11427.3 ppm 
Belégzés (gızök) 27.93 mg/l 
Belégzés (porok és ködök) 3.809 mg/l 

Irritáció/Korrózió 

Termék, illetve alkotóelem neve Eredmény Faj Pontszám Kitettség Megfigyelés 

Sztirol Légzési - Irritatív Emlıs - - - - 
közelebbrıl  
meg nem  
határozott faj  

Következtetés /  
Összefoglaló  

Bır : Nem áll rendelkezésre. 

Szem : Nem áll rendelkezésre. 

Légzési : Nem áll rendelkezésre. 

Érzékenyítı 

Következtetés / 
Összefoglaló 

Bır : Nem áll rendelkezésre. 

Légzési : Nem áll rendelkezésre. 

Mutagenitás  

Következtetés / : Nem áll rendelkezésre. 
Összefoglaló  

Karcinogenitás  

Következtetés / : Nem áll rendelkezésre. 
Összefoglaló  

Reprodukciós toxicitás  

Következtetés / : Nem áll rendelkezésre. 
Összefoglaló  

Teratogén hatás  

Következtetés / : Nem áll rendelkezésre. 
Összefoglaló  

Jellegzetes célszerv toxicitás (egyszeri kitettség)  

Termék, illetve alkotóelem neve Kategória Kitettségi Célszervek 
útvonal  

Sztirol 3. kategória Nincs Légúti irritáció 
meghatározva  

Jellegzetes célszerv toxicitás (ismételt kitettség)  

Termék, illetve alkotóelem neve Kategória Kitettségi Célszervek 
útvonal 

Sztirol 1. kategória Belélegzés fülek 

Belélegzési veszély 

Termék, illetve alkotóelem neve Eredmény 

Sztirol ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória 

Lehetséges akut egészségi hatások 
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Belélegzés :  Belélegezve ártalmas.   Légúti irritációt okozhat. 
 
Lenyelés : Irritálja a szájat, a torkot és a gyomrot. 

Bırrel érintkezés :  Bırirritáló hatású. 

Szembe jutás : Súlyos szemirritációt okoz. 

A vegyszer fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzıihez kapcsolódó tünetek 

Belélegzés : A tünetek között a következık fordulhatnak elı: 
légúti irritáció 
köhögés 

Lenyelés : Nincs specifikus adat. 

Bırrel érintkezés : A tünetek között a következık fordulhatnak elı: 
irritáció 
pirosság 

Szembe jutás :  A tünetek között a következık fordulhatnak elı: 
fájdalom vagy irritáció 
könnyezés 
pirosság 

Általános : Ismétlıdı vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket, ha belélegzik. 

Karcinogenitás : Jelentıs hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

Mutagenitás : Jelentıs hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

Teratogén hatás : Jelentıs hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

Fejlıdési hatások :  Jelentıs hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

Termékenységi hatások :  Jelentıs hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 

Besorolás 

Termék, illetve alkotóelem neve ACGIH IARC EPA NIOSH NTP OSHA 

Sztirol A4 2B - - - - 
1,4-dihidroxi-benzén A3 3 - - - - 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
12.1 Toxicitás 

Termék, illetve alkotóelem Eredmény Faj Kitettség Hatások 
neve 

Sztirol Akut EC50 4.9 mg/l Alga 72 óra - 
Akut LC50 4.02 mg/l Hal - Fathead minnow 96 óra - 
Krónikus NOEC 1.01 mg/l Daphnia - Daphnia magna 21 nap - 

Következtetés / Összefoglaló:  Nem áll rendelkezésre. 
 

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 

Következtetés / Összefoglaló:  Nem áll rendelkezésre. 

Termék, illetve alkotóelem Felezési idı vízben Fotolízis Biológiai 
neve lebonthatóság 

Sztirol - - Könnyen 
 

12.3 Bioakkumulációs képesség  

Termék, illetve alkotóelem LogPow BKF Potenciál 
neve  

Sztirol 2.95 - kicsi/alacsony 
 
 
12.4 A talajban való mobilitás  

Talaj/víz megoszlási : Nem áll rendelkezésre. 
hányados (KOC) 

Mobilitás : Nem áll rendelkezésre. 
 

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

PBT :  Nem alkalmazható. 

vPvB :  Nem alkalmazható. 
 

12.6 Egyéb káros hatások : Jelentıs hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  
Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított  
Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott 
felhasználásspecifikus információhoz.  

13.1 Hulladékkezelési módszerek  

Termék 

Hulladékelhelyezési 
módszerek 
 
 
 
 
 
 

Veszélyes Hulladék 

Csomagolás 

Hulladékelhelyezési 
módszerek 
 

Különleges óvintézkedések 

: A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. 
Az üres tartályok vagy belsı hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot.   Az anyagot és 
az edényzetét megfelelı módon ártalmatlanítani kell.   A megmaradt és újra nem  
hasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkezı vállalkozóval végeztesse el.   A 
termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a 
hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági 
követelményeket.   Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a 
talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. 

:  A termék besorolása feltehetıen eleget tesz a veszélyes hulladékokra vonatkozó kritériumoknak. 
 

: A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges.   A 
csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó.   Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet 
számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges. 

: Az anyagot és az edényzetét megfelelı módon ártalmatlanítani kell.   Óvatosan kell bánni az 
olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve.   Az üres tartályok vagy  
belsı hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot.   A termék maradványainak gıze  
erısen tőz- vagy robbanásveszélyes légkört hozhat létre a tartály belsejében.   Az edények 
vágása, hegesztése és csiszolása tilos, kivéve ha a belsejük alaposan ki lett tisztítva.   Kerülje a 
kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, 
lefolyókkal és csatornákkal.  

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  
 

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

14.1 UN-szám UN1866 UN1866 UN1866 UN1866 
 

14.2 Az ENSZ GYANTA OLDAT RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION Resin solution 
szerinti megfelelı  
szállítási  
megnevezés  

14.3 Szállítási 3 3 3 3 
veszélyességi  
osztály(ok)  
 
 

14.4 Csomagolási III III III III 
csoport  

14.5 Környezeti Nem. Igen. Nem. Nem. 
veszélyek 

14.6 A felhasználót Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. 
érintı különleges 
óvintézkedések 

További A veszély azonosító - Ütemtervek vészhelyzet Utasszállító és 
információk száma esetére (EmS) teherszállító repülıgép 

30 F-E, _S-E_ Mennyiségi korlátozások: 
60 L 

Korlátozott mennyiség Csomagolási utasítások: 
5 L 355 

Csak teherszállító 
Különleges repülıgépMennyiségi 
óvintézkedések korlátozások: 220 L 
640E Csomagolási utasítások: 

366 
Alagút kód Korlátozott 
(D/E) mennyiségek - 

utasszállító repülıgép 
Megjegyzések: Mennyiségi korlátozások: 
Ez a 3. (veszélyességi) 10 L 
osztályba tartozó anyag Csomagolási utasítások: 
max. 450 l-es kiszerelésig Y344 
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veszélytelennek  
tekinthetı.  

 

14.7 A MARPOL 73/78 II. :  Nem áll rendelkezésre. 
melléklete és az IBC kódex  
szerinti ömlesztett szállítás  

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

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH) XIV. 

Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája  

Különös aggodalomra okot adó anyagok  

Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.  
XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és 
felhasználásával kapcsolatos korlátozások  
Nem alkalmazható.  

 
 

15.2 Kémiai biztonsági : Nem alkalmazható. 
értékelés 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfelelı osztályozás levezetéséhez használt eljárás 

Besorolás Indoklás 

Flam. Liq. 3, H226 Vizsgálati adatok alapján 
Acute Tox. 4, H332 Számítási módszer 
Skin Irrit. 2, H315 Számítási módszer 
Eye Irrit. 2, H319 Számítási módszer 
STOT SE 3, H335 Számítási módszer 
STOT RE 1, H372i Számítási módszer 

A rövidített H-állítások teljes : H226 Tőzveszélyes folyadék és gız. 
szövege H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H315 Bırirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H372i Ismétlıdı vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket, ha belélegzik. 

Az osztályozás [CLP/GHS] : Acute Tox. 4, H332 AKUT TOXICITÁS: BELÉLEGZÉS - 4. kategória 
teljes szövege Asp. Tox. 1, H304 

Eye Irrit. 2, H319 
Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT RE 1, H372i 
 
STOT SE 3, H335 

 

A rövidített R-mondatok : R10- Kevésbé tőzveszélyes. 
teljes szövege R20- Belélegezve ártalmas. 

ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória 
SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 2. kategória 
TŐZVESZÉLYES FOLYADÉKOK - 3. kategória  
BİRMARÁS/BİRIRRITÁCIÓ - 2. kategória 
CÉLSZERVI TOXICITÁS - ISMÉTLİDİ EXPOZÍCIÓ: 
BELÉLEGZÉS [fülek]   - 1. kategória 
CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ [Légúti 
irritáció] - 3. kategória  

R48/20- Hosszabb idın át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. 
R65- Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén 
tüdıkárosodást okozhat.  
R36/37/38- Szem- és bırizgató hatású, izgatja a légutakat. 

Az osztályozás teljes : 
szövege [DSD/DPD] 

Az elızı változathoz : 
viszonyított módosítások  

Rövidítések és betőszavak  : 
 
 
 
 
 
 
Kulcsfontosságú adatok : 
forrása 

Belsı kód : 

Xn - Ártalmas 
Xi - Irritatív 

Az elızı változathoz viszonyított módosítások kis kék háromszöggel vannak jelölve. 
 

ATE = Ahut Toxicitás Becslése 
Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, 
Címkézésérıl és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]  
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint 
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztetı mondat 
PNEC = Elıre látható Hatástalan Koncentráció 
RRN = REACH Regisztrációs Szám 

Szakirodalmi adatok és/vagy kutatási beszámolók beszerezhetık a gyártón keresztül. 
 

010590WW17758  
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Biztonsági adatlap PALATAL U 570 TV-01 V 
 
 

Oktatási tanácsok :  Ennek az anyagnak vagy készítménynek a kezelését csak szakképzett személyzet végezheti. 

Figyelmeztetés az olvasó számára  

A munkavédelmi adatlapon található információk a megjelenés napján rendelkezésre álló adatainkon alapulnak.   Ezeknek   az  
nformációknak   az   a   céljuk,   hogy   tájékoztassák   az   üzemeltetıt   a   használattal   járó   veszélyek   kezelésérıl; ez azonban nem  
értelmezhetı garanciaként vagy a termékminıség meghatározásaként.   Ezek   az   információk   nem   vagy   összességükben   nem  
alkalmazhatók   a   terméknek   más   anyagokkal   együtt   történı   használatára   vagy   konkrét   felhasználási   célokra.  
Az   üzemeltetı   felel   a   megfelelı   óvintézkedések   betartásáért,   továbbá   neki   kell   megbizonyosodnia   az   adatok   megfelelı   és  
elégséges   voltáról   a   termék   rendeltetésszerő   felhasználását   illetıen.   Bármilyen   kétes   esetben   javasoljuk,   forduljon   tanácsért   a 
szállítóhoz   vagy   szakemberhez.  

Elızmény  

A nyomtatás idıpontja : 18 Május 2011. 

Kiadási idıpont : 18 Május 2011 

Változat : 6 
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