
Diclean F-511

Biztonsági adatlap

Termék kódja: 7184Nyomtatás dátuma: 21.10.2015 Oldal 1 -tól/-től 8

Kurita Europe GmbH

az 1907/2006/EK rendelet szerint

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

Diclean F-511

1.1. Termékazonosító

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

Az anyag/keverék felhasználása

Oxigén Kötőanyag.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Kurita Europe GmbHTársaság:

Industriering 43Cím:

D-41751 ViersenVáros:

Telefon: +49 (0) 2162 9580-0 Telefax:+49 (0) 2162 40159

e-mail: msds@kurita.de

Björn HansenFelelős személy:

www.kurita.deInternet:

Labor & QualitätskontrolleFelvilágosítást ad:

Országos Kémiai Biztonsági Intézet. ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai 

Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Sürgősségi 

telefonszám: +36-80-201-199 (0-24 óra)

1.4. Sürgősségi telefonszám:

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Veszélyességi kategóriák:

Akut toxicitás: Akut tox. 4

Bőrmarás/bőrirritáció: Bőrirrit. 2

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Szemkár. 1

Figyelmeztető mondatok:

Lenyelve ártalmas.

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Figyelmeztetések: Veszély

Piktogram:

H302 Lenyelve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Figyelmeztető mondatok

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
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A környezettel való érintkezés kerülendő.

2.3. Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Sulfite .?ban vizes oldat
Kémiai jellemzés

Veszélyes anyag

TömegAlkotóelemekCAS-szám

EK-szám Indexszám REACH-szám

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

7681-57-4 Nátrium-metabiszulfit 30 - < 35 %

231-673-0 016-063-00-2 01-2119531326-45

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318 EUH031

1310-73-2 Nátrium-hidroxid; Marónátron 1 - < 5 %

215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A; H290 H314

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd a(z) 16 fejezetet.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Tartós panaszok esetén orvoshoz fordulni.

Belélegzés esetén

Bőrrel való érintkezéskor azonnal le kell mosni polietilén-glikollal, azt követően pedig bő vízzel. Az összes 

szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Bőrirritáció esetén: orvosi 

ellátást kell kérni.

Bőrrel való érintkezés esetén

Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és 

keressen fel egy szemorvost.

Szembe kerülés esetén

Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Kis 

kortyokban bőségesen vizet itatni (felhígítási hatás). Feltételenül orvost kell hívni!

Lenyelés esetén

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.  Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Víz. Hab. Poroltó. Szén-dioxid (CO2).

A megfelelő tűzoltó készülék

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A termék maga nem éghető. A termikus szétbomlás elősegítheti ingerlő gázok és gőzök képződését.

A gázokat/gőzöket/ködöt vízpermet-sugárral kell lecsapatni. A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne 

További információ
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engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. A 

bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. Használjon egyéni védőfelszerelést.

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Csatornázás lefedése.  Megakadályozni a nagy területen 

való szétfolyást (pl. korlátok közé szorítással, olajzárral).

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. A felvett anyagot a 

Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni. A padlót és a szennyezett tárgyakat a következővel 

kell tisztítani: Víz.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Biztonságos kezelés: lásd szakasz 7

Egyéni védelem: lásd szakasz 8

Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13 A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni .

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni. A keletkező 

gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Kerülni kell az 

expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. A munkaterület közvetlen közelében 

kell lenniük: A szemzuhanyt készenlétben kell tartani, és feltűnően meg kell jelölni azt a helyet, ahol 

megtalálható. Felszerelt vészzuhany.

Biztonságos kezelési útmutatás

Különleges tűzvédelmi óvintézkedések nem szükségesek.

Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Elzárva tartandó. Olyan helyen tárolja, amelyhez csak 

felhatalmazott személyeknek van hozzáférése. Gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről és a kritikus 

pontokon a pontszerű elszívásról.

A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése

Tilos együtt tárolni a következőkkel:  Oxidálószer. Redukálószer. Sav.

Utalások az együttes tároláshoz

Alkalmas anyag tartálynak/berendezésnek:  Nemesacél. PE (polietilén). PVC (Polivinilklorid). 

A felmelegítés nyomásnövekedéshez és repedésveszélyhez vezet .

A tárolási feltételekre vonatkozó további információk

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Oxigén Kötőanyag.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK (25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM)

CAS-szám Megnevezés Kategóriarost/cm³mg/m³

1310-73-2 NÁTRIUM-HIDROXID 2 AK-érték

2 CK-érték
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8.2. Az expozíció ellenőrzése

Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni. A keletkező 

gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést 

kerülni kell. A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. A beszennyeződött ruhadarabokat a következő 

használat előtt ki kell mosni. Az utcai ruhát a munkaruhától elkülönítve kell tárolni. A termék kezelése után 

azonnal alapos bőrtisztítás szükséges.

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Bőrvédelmi tervet kell készíteni és betartani! A szünetek előtt 

és a munka végeztével alaposan mossa meg a kezét és arcát,szükség esetben zuhanyozzon le. Használat 

közben enni, inni nem szabad. A munkaanyagok kezelésére vonatkozó védőintézkedések minimális 

standardját a TRGS 500 tartalmazza. Enni, inni, dohányozni a munkahelyen nem szabad.

Egészségügyi intézkedések

Megfelelő szemvédelem: védőszemüveg.

Szem-/arcvédelem

Vegyi anyagokkal való tevékenység során csak CE megjelöléssel valamint négyszámjegyű ellenőrzési 

számmal rendelkező vegyszer-védőkesztyűt szabad viselni. A vegyi védőkesztyűket a veszélyes anyagok 

koncentrációjától és mennyiségétől függően munkakörspecifikusan kell kiválasztani. Speciális felhasználás 

esetén ajánlatos az egyes védőkesztyűk vegyszerálló tulajdonságait a kesztyű gyártójával tisztázni. 

Bevizsgált védőkesztyűket kell viselni. Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsuk). Butilkaucsuk. FKM (fluorgumi). 

Ajánlott kesztyűmárkák: DIN/EN-szabványok: DIN EN 374

Kézvédelem

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

Bőrvédelem

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. Légzésvédő készülék viselése szükséges: 

aeroszol- vagy ködképződés. Megfelelő légzésvédő berendezés: Kombinált szűrőberendezés (EN 14387) 

Ügyeljen a viselési időnek a veszélyesanyag-rendelet szerinti korlátozására, összhangban a légzésvédő 

készülékek használatára vonatkozó szabályokkal (BGR 190).

Légutak védelme

színtelen - Sárga

folyékonyFizikai állapot:

Szín:

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

szagtalanSzag:

Módszer

pH-érték (20 °C-on): 5.10-6.10

Állapotváltozások

nincs meghatározvaOlvadáspont:

nincs meghatározvaKezdeti forráspont és 

forrásponttartomány:

nincs meghatározvaGyulladáspont:

Tűzveszélyesség

nem alkalmazhatószilárd:

nem alkalmazhatógáznemű:

nincs meghatározvaRobbanási határok - alsó:

nincs meghatározvaRobbanási határok - felső:

Öngyulladási hőmérséklet

nem alkalmazhatószilárd:
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nem alkalmazhatógáznemű:

Bomlási hőmérséklet: nincs meghatározva

Nem égést tápláló, oxidáló.

Oxidálási tulajdonságok

nincs meghatározvaGőznyomás:

Sűrűség (20 °C-on): 1.27-1.33 g/cm³

Vízben való oldhatóság: teljes mértékben elegyíthető

Oldhatóság egyéb oldószerekben

nincs meghatározva

nincs meghatározvaMegoszlási hányados:

nincs meghatározvaGőzsűrűség:

Párolgási sebesség: nincs meghatározva

9.2. Egyéb információk

nincs meghatározvaSzárazanyag tartalom:

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Rendeltetésszerű kezelésnél és raktározásnál veszélyes reakciók nem lépnek föl.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék normális környezethőmérsékleti raktározásnál stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismertek.

semmiféle/Semmiféle

10.4. Kerülendő körülmények

 Oxidálószer, erős Redukálószer. Sav.

10.5. Nem összeférhető anyagok

A termikus szétbomlás elősegítheti ingerlő gázok és gőzök képződését.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

Toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

AlkotóelemekCAS-szám

FajDózisMódszerExpozíciós útvonal Forrás

7681-57-4 Nátrium-metabiszulfit

PatkányLD50 1540 mg/kgorális

PatkányLD50 >2000 mg/kgdermális

belélegzéses (4 h) aeroszol LC50 >5,5 mg/l Patkány

1310-73-2 Nátrium-hidroxid; Marónátron

PatkányLD50 500 mg/kgorális

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

Revíziószám: 1,06 Felülvizsgálat dátuma: 08.07.2015 HU



Diclean F-511

Biztonsági adatlap

Termék kódja: 7184Nyomtatás dátuma: 21.10.2015 Oldal 6 -tól/-től 8

Kurita Europe GmbH

az 1907/2006/EK rendelet szerint

12.1. Toxicitás

Nem állnak rendelkezésre adatok

CAS-szám Alkotóelemek

[h] | [d]A vízi környezetre mérgező Módszer Dózis ForrásFaj

Nátrium-metabiszulfit7681-57-4

Akut hal toxicitás 96 hLC50 177,8 mg/l Salmo Gairdneri

Akut növekedés gátlási 

teszt, algán

72 hErC50 43,8 mg/l Scenedesmus subspicatus

Akut toxicitás crustacea 48 hEC50 89 mg/l Daphnia magna

Nátrium-hidroxid; Marónátron1310-73-2

Akut hal toxicitás 96 hLC50 45,4 mg/l Onchorhynchus mykiss

Akut toxicitás crustacea 48 hEC50 40,4 mg/l Daphnia magna (nagy 

vizibolha)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A termék ellenőrzése nem történt meg.

12.3. Bioakkumulációs képesség

A termék ellenőrzése nem történt meg.

A termék ellenőrzése nem történt meg.

12.4. A talajban való mobilitás

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék ellenőrzése nem történt meg.

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.6. Egyéb káros hatások

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.  A termék nem juthat ellenőrzés nélkül a környezetbe.

További információ

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékelhelyezési megfontolások

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint. A 

hulladékkulcsszámok megadását ill. a hulladékfajták megjelölését az EAKV által előírt, a szakmai 

szempontokat és a lejátszódó folyamatokat figyelembe vevő hozzárendeléssel kell elvégezni.

Bő vízzel lemosni. A teljesen kiűrített csomagolásokat tovább lehet adni értékesítésre . A feldolgozás után újra 

felhasználható. Hasznosítás végett a gyártót értesíteni.

Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

14.1. UN-szám: UN 3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.  

(Nátrium-metabiszulfit)

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

814.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

14.4. Csomagolási csoport: III

Címkék: 8

Osztályba sorolási szabály: C1

Különleges intézkedések: 274
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Korlátozott mennyiség (LQ): 5 L

Szállítási kategória: 3

80Veszélyességi kód:

Alagútkorlátozási kód: E

 E1

Egyéb vonatkozó információk (Szárazföldi szállítás)

Belvízi szállítás (ADN)

14.1. UN-szám: UN 3264

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.  

(Nátrium-metabiszulfit)

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

8

14.4. Csomagolási csoport: III

Címkék: 8

C1Osztályba sorolási szabály:

Korlátozott mennyiség (LQ): LQ19

274

Egyéb vonatkozó információk (Belvízi szállítás)

Tengeri szállítás (IMDG)

14.1. UN-szám: UN 3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.  (caustic soda, 

sodium hydroxide)

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

8

14.4. Csomagolási csoport: III

Címkék: 8

223, 274Különleges intézkedések:

Korlátozott mennyiség (LQ): 5 L

Mentesített mennyiség: E1

EmS: F-A, S-B

Légi szállítás (ICAO)

14.1. UN-szám: UN 3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.  

(Nátrium-metabiszulfit)

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

814.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

III14.4. Csomagolási csoport:

Címkék: 8

Korlátozott mennyiség (LQ) 

(utasszállító repülőgép):

1 L

818IATA-Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép):

5 LIATA-Maximális mennyiség (utasszállító repülőgép):

820IATA-Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép):

60 LIATA-Maximális mennyiség (teherszállító repülőgép):

Y818

Egyéb vonatkozó információk (Légi szállítás)

14.5. Környezeti veszélyek

nemKÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ: 
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Diclean F-511

Biztonsági adatlap

Termék kódja: 7184Nyomtatás dátuma: 21.10.2015 Oldal 8 -tól/-től 8

Kurita Europe GmbH

az 1907/2006/EK rendelet szerint

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Figyelem: erősen maró.

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

nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

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

előírások/jogszabályok

A vonatkozó fontosabb jogszabályok

További utalások

Figyelembe veendő: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Nemzeti előírások

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet 

figyelembe kell venni. A várandós anyák munkahelyi biztonságáról és 

egészségéről szóló 92/85/EK irányelvet figyelembe kell venni.

Foglalkoztatási korlátozások:

1 - enyhén vízszennyezőVízszennyezési osztály (D):

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H302 Lenyelve ártalmas.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek 

felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék 

raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem 

vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági 

tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott anyagra.

További információk

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)
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