Biztons€gi Adatlap
1.fel€lvizsg•lat: 2009. okt‚ber 25.

“T‚ZSTOP tűzg€tl„ folyad…k”

1.K…sz‡tm…ny neve:

“T‚ZSTOP tűzg€tl„ folyad…k”

Gy€rt„: ______________________________
Forgalmaz„:__________________________

2.

Ősszet…tel:

Komplex foszforamidok

3.

15-30%

Vesz…lyess…g szerinti besorol€s:

A jelenlegi magyar †s EU szab•lyoz•sok szerint vesz†lyszimb‚lum felt€ntet†se nem sz€ks†ges.
Vesz…ly emberre:

4.

Elsőseg…lynyŠjt€s

Szembe ker‹lve:

BŒrre ker‹lve:

Lenyel…s eset…n:

5.

kˆzvetlen€l szembe vagy b‰rre ker€lve irritatŠv hat•s‹ lehet

azonnal b‰ vŠzzel ki kell ˆblŠteni †s sz€ks†g eset†n orvoshoz kell
fordulni (az ˆblŠt†st nyitott szemh†jjal legal•bb 10 percig kell v†gezni;
ha visel kontaklencs†t, azt el‰tte el kell t•volŠtani)
a szennyez‰dˆtt ruh•t el kell t•volŠtani †s b‰ vŠzzel le kell
ˆblŠteni a szennyez‰dˆtt b‰rfel€letet; sz€ks†g eset†n keressen
orvosi segŠts†get
ˆblŠtse ki sz•j•t vŠzzel †s igyon vizet vagy tejet; ne er‰ltesse a
h•ny•st; azonnal keressen orvosi segŠts†get

Tűzvesz…lyess…g

Haszn€lhat„ olt„anyag:
tűzg•tl‚szerk†nt, tűzv†delemre nincs sz€ks†g
Ker‹lendő v…dŒfelszerel…s: tűzg•tl‚szerk†nt, tűzv†delemre nincs sz€ks†g
Boml€sterm…kek:
tűzbe ker€lve boml•sa sor•n toxikus g•zok nem keletkeznek, fő
boml•sterm†kek: vŠz, sz†n-dioxid, foszf•tok †s nitrog†n

6.

•vint…zked…sek baleset eset…n

Szem…lyi v…delem
„vint…zked…sei:
KŽrnyezetv…delmi
„vint…zked…sek:

7.

ker€lje szembe vagy b‰rre ker€l†s†t
nagyobb mennyis†g†t ne engedje kˆzvetlen€l lefoly‚ba;
a term†k biol‚giailag teljesen lebomlik, nˆv†nyek kˆzvetlen€l
asszimil•lj•k

Kezel…s …s t€rol€s

Kezel…s:
T€rol€s:
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Az eg…szs…get nem vesz…lyeztető munkav…gz…s felt…telei

1.fel€lvizsg•lat: 2009. okt‚ber 25.

8.

a, H€ztart€si haszn€lat eset…n v…dőfelszerel…st nem ig…nyel.
b, Iparszerű haszn€lat eset…n:
Szem v†delme:
v†d‰szem€veg haszn•lata javasolt
B‰r v†delme:
gumikeszty•, vegyipari munkaruha haszn•lata javasolt

9.

Fizikai …s k…miai tulajdons€gok

Megjelen…se:
Sz‡n:
Illata:
pH:
Oldhat„s€g:
Foszfor:Nitrog…n ar€ny:
Sűrűs…g:

10.

Stabilit€s …s reakci„k…szs…g

Ker‹lendŒ kŽr‹lm…nyek:
Boml€sterm…kek:

11.

folyad†k
•ttetsző
nincs
6-8 (10%-os vizes oldat†)
korl•tlanul elegyedik vŠzzel
1:1.3 – 1:1.8
1.13-1.18 g/cm3

norm•l kˆr€lm†nyek kˆzˆtt az oldat stabil
termikus boml•sa sor•n vŠz, sz†ndioxid, foszf•tok †s nitrog†n
keletkezik

Toxikol„giai adatok

Termikus boml•s sor•n keletkező boml•sterm†kek nem vesz†lyessek sem emberre sem kˆrnyezetre

12.

•kotoxicit€s

Speci•lis ˆkotoxikol‚giai inform•ci‚k nem ismertek

13.

Hullad…k kezel…s …s €ramtalan‡t€s

A hullad†k kezel†s†t mennyis†g†t‰l †s a kˆr€lm†nyekt‰l f€gg‰en a 102/1996. (VII.12.)
korm•nyrendelet figyelembev†tel†vel kell elv†gezni.

14.

Sz€ll‡t€sra vonatkoz„ elő‡r€sok

Sz•llŠt•si szempontb‚l nem vesz†lyes anyag.

15.

Egy…b

Ezen biztons•gi adatlap a 233/1996 (XII. 26) korm•nyrendeletnek megfelel‰en k†sz€lt. Az ebben
tal•lhat‚ inform•ci‚k legjobb tud•sunk szerint pontosak †s korrektek. K†sz€lt az angolnyelvű
v•ltozat inform•ci‚i alapj•n. Ezen adatok min‰s†gbiztosŠt•si c†lzattal nem haszn•lhat‚ak.
Debrecen 2009. Okt‚ber 25.
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