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A javított kiadás száma : 3 Javítás Dátuma : 23 / 11 / 2010 Felfüggesztés : 8 / 2 / 2010

Az elosztásért felelős (cég)
Ciks Ltd
Vasgyári út 43
3533  Miskolc  HUNGARY
tel +36 46 401 855

Sürgosségi telefonszám:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat:
1096 Budapest, Nagyvárad tér. 2.
Tel.: 06 80 201-199

1  AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

A termék azonosítása : CIMTAP

Leírás : Kenőanyag fúráshoz

Használati utasítás : Csak a termékalkalmazási lapon olvasottak szerint használja.

A vállalat/vállalkozás azonosítása : Cimcool Industrial Products B.V.
Schiedamsedijk 20
3134 KK  Vlaardingen  NETHERLANDS
Tel : + 31 (0)10 4600660
Fax : + 31 (0)10 4603240
E-mail :  SDS@cimcool.net
Internet: www.cimcool.net

Sürgősségi telefonszám : + 32 (0)14 58 45 45 (BIG, Belgium)

2  A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

* Veszélyességi osztályozás : A termék az 1999/45/EC rendelet értelmében jelzésköteles.

Szimbólum(ok)

êN
: N - Környezetre veszélyes

Tartalmaz : C14-C17 klórozott paraffin

* R-mondat(ok) : R50/53 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó
károsodást okozhat.
R64 - A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

S-mondat(ok) : S60 - Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
S61 - Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/
biztonsági adatlapot.

Speciális veszélyek : A kifröccsenő termék csúszóssá teheti a padlót.
Figyeljen arra, hogy az anyag ne szennyezze a talajvíz rendszert.

3  AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyag / Készítmény : Készítmény.

Összetétel : Ásványi olaj , C14-C17 klórozott paraffin , anionos és nem ionizáló
emulgeálóanyagok , víz .

Veszélyes összetevő(k) Tömeg % CAS szám EK szám Besorolás

* C14-C17 klórozott paraffin : 10  - 24 85535-85-9 287-477-0 ----- ----- R64

R66

N; R50-53

Ásványi olaj, note H, L : <3% DMSO : 1  - 10 64742-65-0 265-169-7 ----- -----

extract (IP346)

A termék nem tartalmaz rövid láncú klórozott paraffin (CAS No 85535-84-8),  PBT összetevot.*
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3  AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ  (folytatva)

Az R mondatok teljes szövege a 16. pontban olvasható.

4  ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános információ : Kellemetlen  tünetek fennmaradása  esetén forduljanak szakorvoshoz.

Belélegzés : Várhatóan nem igényel elsősegélynyújtást.

Bőrkontaktus : Ismételt expozíció a bőr kiszáradását okozhatja. Vegyük le a szennyezett ruhát és
cipőt. Mossuk le bőrünket finom szappannal és vízzel.
Az előírásnak megfelelő használat, illetve megfelelő személyes higiénia mellett a
hígított termék nem irritálja a bőrt.

Szemkontaktus : Irritálhatja a szemet. Amennyiben az anyag a szembe került, azonnal kezdük el
tiszta vízzel öblögetni 10-15 percen át. Kérjen orvosi tanácsot.

Lenyelés : Lenyelése émelygést (hányingert), hányást és hasmenést okozhat.

Ne erőltesse a hányást.
: Igyunk meg hirtelen nagy mennyiségben tejet, tojásfehérjét, zselatinos oldatokat,

illetve ha ezek nincsenek kéznél, akkor nagy mennyiségű vizet. Kérjen orvosi
segítséget.

5  TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Gyúlékony anyagok osztálya : A termék nem gyúlékony.

Veszélyes égéstermékek : Az anyag égése során felszabadulható mérgezo- és oxidációt okozó veszélyes
bomlástermékek: szénoxidok (COx) , füst , hidrogénklorid , nitrogénoxidok (NOx) .

* Megfelelő tűzoltó készülék : Az anyag környezetében keletkezett tűz megfékezése bármely általános tűzoltó
anyaggal lehetséges (víz, tűzoltó por, tűzoltó hab).

6  INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Általános óvóintézkedések : A kiömlött készítmény fokozott csúszásveszélyt jelent.

Személyekre vonatkozó : Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
óvórendszabályok

Környezetvédelmi óvóintézkedések : Akadályozza meg a csatornákba és ivóvízrendszerekbe való bejutást.

Tisztítási/takarítási módszerek : A helyi vagy az országban érvényes rendelkezéseknek megfelelően biztonságos
módon helyezzük el. A kiömléseket a lehető leghamarabb itassuk fel semleges
szilárd részecskékből álló anyaggal, pl. agyaggal vagy kovamoszatot tartalmazó
földdel. Öblítsük le/hígítsuk a maradékot vízzel.

7  KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Általános : Megfelelő ipari higiénia és biztonsági intézkedések mellett használja.

Kezelés : Mossuk meg kezünket és a többi, veszélynek kitett területet finom szappannal és
vízzel evés, ivás, dohányzás előtt, ill. mikor abbahagyjuk a munkát.
Ismételt használat előtt mossuk ki a ruházatot.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

* Tárolás : Tartsa az eredeti tárolójában, 5°C - 35°C közötti hőmérsékleten. Használaton kívül
tartsuk a konténert lezárva.

* Technikai védelem : Kerülni kell az anyag környezetbe jutását: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a
vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
Minden országos / helyi szabályozásról meg kell győződni.

Különleges felhasználás(ok) : Csak a termékalkalmazási lapon olvasottak szerint használja.
További információ olvasható a következő kiadványokban:
www.hse.gov.uk/metalworking,
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7  KEZELÉS ÉS TÁROLÁS  (folytatva)

www.ukla.org.uk,
www.vsi-schmierstoffe.de.

8  AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Személyi védelem

- Légzésvédelem : Normál körülmények között történő felhasználása és megfelelő szellőztetés
biztosítása esetén speciális légzésvédelemre nincs szükség.

- Kézvédelem : Kövesse a Cimcool Bőrvédő Tervet (SPP01). A termékkoncentrátum használatakor
védőkesztyű szükséges.
Kesztyű típus (DIN/EN 374): nitril, 0,11mm; minimum áthatolási idő: 480 min. A
hígított termékhez szükség esetén ugyanez a kesztyű használható. Vegye
figyelembe a különleges munkakörülményeket, amikor a kesztyűt használja.

- Bőrvédelem : A munkáltató által biztosított hatékony munkaruházat fémmegmunkáláshoz.

- Szemvédelem : A koncentrátum kezelésekor védőpajzs és szemüveg használata kötelező (EN
166). Védőszemüveg használatakor vegye figyelembe a munkakörülményeket.

Ipari higiénia : Biztosítsunk helyi elszívást vagy általános szobai szellőztetést. A használat közben
enni, inni és dohányozni nem szabad.

A foglalkoztatási veszélyeztetettség : Ásványi olaj : Olajköd, Időarányos átlag 8 óra ACGIH : 5 (mg/m3)
határai Folyadék fémmegmunkáláshoz : Egyesült Királyság (UK), irányelv érték : 1 (mg/

m3)
Folyadék fémmegmunkáláshoz : Németország (D) : 10 (mg/m3)

9  FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés : kenhető

Szín : törtfehér

Szag : olajos

Sűrűség  (20°C, kg/m3) : 1065  [DIN 51757/7 (1/1984)]

pH (koncentrátum, 20°C) : nem alkalmazható

pH (működés, 25%, 20°C) : 8.5  [DIN 51369 (7/1981)]

Viszkozitás  (20°C, mm2/s) : kenhető  [DIN 51562/1 (1/1983)]

Olvadáspont  (°C) : < 0

Lobbanáspont (°C) : nem gyúlékony

Vízoldhatóság  (20°C) : emulgeálható

A fenti adatok általános értékek, tájékoztató jellegűek.

10  STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Kerülendő körülmények : Nagyon magas vagy alacsony hőmérséklet.

Kerülendő anyagok : Erős savakkal és oxidálószerekkel inkompatibilis

Veszélyes bomlástermékek : Az anyag égése során felszabadulható mérges- és oxidációt okozó veszélyes
bomlástermékek: Lásd 5. pontban.

Veszélyes tulajdonságok : Normál körülmények között stabil.

11  TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Az egészségre potenciálisan ártalmas hatások leírása a komponensek kezelésének gyakorlatán és/vagy toxikológiai
jellemzőin alapul.
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11  TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  (folytatva)

Akut toxicitás (mérgezés)

- Belélegzés : Belégzést követően nem várható semmilyen, egészségkárosító hatásra utaló,
szignifikáns jel vagy szimptóma.

- Bőr : A bőrt enyhén irritálja. Enyhe bőrirritáció érezhető (a kéz kipirosodása és
szárazsága), ha a hígított terméket bizonyos olajok, oldott anyagok szennyezik,
vagy ha túl erős a keverési arány.

- Szem-/Szemre vonatkozó : Közvetlen kontaktus esetén enyhén irritálja a szemet.

- Lenyelés : A lenyelést követően nem várható semmilyen, egészségkárosító hatásra utaló,
szignifikáns jel vagy szimptóma. Lenyelése émelygést (hányingert), hányást és
hasmenést okozhat.

Krónikus toxicitás (mérgezés)
Az anyag nem jelent krónikus veszélyt az egészségre.

12  ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Környezetvédelmi óvintézkedések : Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.

A termékről : Kémiai oxigénigény (KOI), 1% mix (g O2/l)  = 11. D - Vízveszélyeztetési osztály (
besorolás VwVwS szerint), WGK = 2

Az összetevőkről

C14-C17 klórozott paraffin : 48 H-LC50 - Daphnia magna (mg/l) : 0.006

13  ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Általános : Tartsuk be a helyi rendelkezéseket az ügy elintézésére.

Megsemmisítés módja / : Ha előkezelésre van szükség, a vegyi emulzió megtörése vagy ultraszűrése
megsemmisítési eljárás alkalmazható Az eljárás leírása kérésre rendelkezésre áll.

Az üres tárolóedényeket bejegyzett helyi hulladékszállítókkal kell elszállíttatni a
helyi hulladékmegsemmisítőbe, vagy újrahasznosítóba.

Hulladékkód : 120108*. Ez a kód csak az elszállított termék esetében alkalmazható. A
felhasználási körülményeknek megfelelő hulladékkódot az elhasznált termékekre
vonatkozó 2001/118/EC direktíva adja meg.

14  SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN Szám : 3082

- ADR osztály : 9

- ADR csomagolási csoport : III

Megfelelő szállítási név : KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (C14-C17 klórozott
paraffin)

* Alagút korlátozások : E : Az E kategóriájú alagutakon tilos az átszállítás.

ADR jelzett (labellált)

à|O ¿
- IMDG-Tengeri szennyező anyag : Igen.

15  SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

* Címkézésre vonatkozó eloírások a 2. pontban olvashatóak.
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15  SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK  (folytatva)

* Nemzeti eloírások / információ:
Tartsuk be az idevonatkozó rendelkezéseket: A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.
A termék megfelel a TRGS 611-nek. A termék nem minősül gyúlékony folyadéknak a gyúlékony folyadékok besorolása ( VbF)
szerint. A hűtő-kenőanyag gőz és aeroszol határértéke a levegőben 10mg/m3 (TRGS 900).   Vonatkozó törvények és
rendeletek betartandók:
Munkavédelem: 1993.évi XCIII.tv. a munkavédelemről és vonatkozó rendeletei Veszélyes anyagok: 2000.évi XXV.tv. a kémiai
biztonságról és vonatkozó rendeletei Veszélyes hulladék: 98/2001. ( VI.15 )Korm.rendelet, 16/2001(VII.18)KöM rendelet.

16  EGYÉB INFORMÁCIÓK

Termékinformációk : A termék nem tartalmaz   borátok , formaldehid tároló , dietanolamin .

Fontos R mondatok listája (3 : R50/53 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó
bekezdés) károsodást okozhat.

R64 - A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.
R66 - Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

* Megjegyzés : Ez a biztonsági adatlap a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült,
és minden olyan országra vonatkozik, amelynek nemzeti törvényeiben az
alkalmazások értelmezésre kerültek.
67/548/EEC Direktíva;
88/379/EEC (1999/45/EC, 2001/60/EC, 2006/8/EC) Direktíva;
Szabályozás (EC) No.1907/2006.
Szabályozás (EC) No.1272/2008 (790/2009/EC);
Szabályozás (EC) No. 453/2010.

Ellenőrzés : 20/04/2009 Revízió  1.
08/02/2010 Revízió  2.
23/11/2010 Revízió - Ld: *

A KÖTELEZETTSÉG ELUTASÍTÁSA  Az e Biztonsági Adatlapon lévő információ olyan forrásból származik, amelyet
megbízhatónak tartunk. Ugyanakkor az itt rendelkezésre bocsátott információ nem tartalmaz semmiféle kifejezett vagy ráutaló
garanciát annak korrektségére vonatkozóan. A termék kezelésével, tárolásával, felhasználásával, a termékkel való egyéb
rendelkezéssel kapcsolatos feltételek vagy módszerek ellenőrzésünkön kívül esnek, amelyekről valószínűleg tudomásunk sincs.
Ebből és egyéb okokból kifolyólag nem vállalunk felelősséget és kifejezetten elutasítjuk kötelezettségünket a termék kezeléséből,
tárolásából, felhasználásából, a termékkel való egyéb rendelkezés miatt adódó vagy ezekkel bármilyen kapcsolatban felmerült
veszteséggel, kárral vagy költségekkel szemben. Ezt az Anyagbiztonsági Adatlapot kizárólag erre az anyagra készítették el, és
csak erre az anyagra vonatkozóan használható fel. Amennyiben ezt a terméket egy másik termék komponenseként használják fel,
akkor az ezen az Anyagbiztonsági Adatlapon lévő információ nem használható fel.

A dokumentum vége
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