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* 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalko zás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi megnevezés: Induline GW-310

Cikkszám: 3384-85, 3397-98, 15045-47
1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felh asználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Anyag/készítmény használata Fakezelő anyag

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Gyártó/szállító:
Remmers Baustofftechnik GmbH                                  Remmers Ungarn Kft.
Pf. 1255                                                                         2051 Biatorbágy-Vendel Park, Tormásrét u. 12.
D-49624 Löningen                                                        Tel: +36 23 530 133
Tel.: +49 5432/83-0                                                      Fax: +36 23 532 227
Fax: +49 5432/3985                                                      info@remmers.hu

Információt nyújtó terület:
Remmers Ungarn Kft
2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 12.
Munkanapokon 8-16 óráig
Tel: +36 23 530 133
Fax: +36 23 532 227
info@remmers.hu
1.4 Sürgősségi telefonszám:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: +36 1 476 6464, +36 80 201 199

* 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv sz erinti osztályozás törölve
Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére von atkozó különleges információk
A biocideket körültekintően alkalmazzuk. A címkén és a használati utasításban megadott információkat
figyelmesen olvassuk el.
Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a
cégek által megadott adatok.

2.2 Címkézési elemek
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
Veszélyt jelz ő piktogramok Érvénytelen
Figyelmeztetés Érvénytelen
Figyelmeztet ő mondatok
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően

kell hulladékként elhelyezni.
Pótlólagos adatok:
EUH208 3-jodo-2-propinilbutilkarbamid-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

(folytatás a 2. oldalon)
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2.3 Egyéb veszélyek
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
PBT: Nem alkalmazható
vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetev őkre vonatkozó adatok

3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
Leírás: alkid-gyanta alapú favédő anyag biocid hatóanyagokkal
Veszélyes alkotórészek:
CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
Indexszám: 603-014-00-0
Reg.nr.: 01-2119475108-36-XXXX

2-Butoxietanol
Xn R20/21/22; Xi R36/38
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

1-2,5%

CAS: 55406-53-6
EINECS: 259-627-5

3-jodo-2-propinilbutilkarbamid
Xn R20/22; Xi R37-41; Xi R43; N R50
Acute Tox. 3, H331; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335

≤1,0%

További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Els ősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános információk:
Tünetek jelentkezése esetén vagy kétséges esetekben, forduljunk orvoshoz! Tilos az eszméletlen sérültnek
bármit szájon át beadni!
Különleges intézkedések nem szükségesek.
Belélegzés esetén: Panasz esetén gondoskodjunk orvosi kezelésről.
Bőrrel való érintkezés esetén: A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost.
Szemmel való érintkezés esetén:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
Lenyelés esetén:
Hánytatni tilos! Forduljunk orvoshoz! Itassunk a beteggel vizet, amennyiben eszméleténél van!
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek  és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Veszélyek a hosszantartó vagy ismételt expozíció bőrgyulladást okozhat.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleg es ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: T űzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag
Megfelel ő tűzoltó szerek:
CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különlege s veszélyek
Tűzeset során felszabadulhat:
Szénmonoxid (CO)
Kohlendioxid
formaldehid
(nyomokban)
Szerves anyagok égése során keletkezett gázok, alapvetően légzésre mérgező anyagként besoroltak.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Különleges véd őfelszerelés:
Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.

(folytatás a 3. oldalon)
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Viseljünk teljes védőöltözetet.
További adatok
A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.
A szennyezett oltóvizet külön gyűjtsük és ne engedjük bele a csatornába:
Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer ű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni véd őeszközök és vészhelyzeti eljárások
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele az altalajba/földbe.
Hígitsuk fel sok vízzel.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesíté s módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Csak jól szellőzött helyeken alkalmazzuk.
Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedések nem szükségesek!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Raktározás:
A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támas ztott követelmény:
Nincsenek különleges követelmények.
Együttes tárolással kapcsolatos információk: nincs
További adatok a raktározási körülményekkel kapcsol atban:
Fagytól védjük.
A tartályt jól szellőztett helyen tároljuk.
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználáso k)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* 8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni vé delem

Kiegészít ő információk a m űszaki berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

8.1 Ellenőrzési paraméterek
Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet  tárgyát képez ő határértékekkel:
CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol
TLV CK-érték: 246 mg/m3

AK-érték: 98 mg/m3

Kiegészít ő információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

8.2 Az expozíció elleni védekezés
Személyes véd őfelszerelés:
Általános védelmi és higiéniai intézkedések:
Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk.
Alkalmazzunk megelőző bőrvédelmet bőrvédő kenőcs használatával.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Légzésvédelem:
Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges
Légzésvédelem fröccsenés és köd veszélye esetén.

(folytatás a 4. oldalon)
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Rövid ideig alkalmazott szűrőkészülék.
A/P2 szűrő
Kézvédelem:
Át nem eresztő kesztyű.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
Keszty ű anyaga
Kloroprén-kaucsuk
Nitrilkaucsuk
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
Áthatolási id ő a keszty ű anyagán
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
Szemvédelem: fröccsenés veszélye esetén
Testvédelem: Védőruházat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvet ő fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó inform ációk
Általános adatok
Küls ő jellemz ők:

Forma: Folyékony
Szín: a termék megjelölés szerint.

Szag: gyenge, jellemző
Szagküszöbérték: Nincs meghatározva.

pH-érték 20 °C-nál: 8-8,5

Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány: nem meghatározható
Forráspont/ tartomány: 100 °C

Nincs meghatározva

Lobbanáspont: Nem alkalmazható

Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú): Nem alkalmazható

Gyulladási h őmérséklet: Nem alkalmazható

Bomlási h őmérséklet: Nincs meghatározva.

Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.

Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

Robbanási határok:
Alsó: Nincs meghatározva.
Felső: Nincs meghatározva.

Gőznyomás: Nincs meghatározva.

Sűrűség 20 °C-nál: 1,02-1,23 g/cm3

Relatív s űrűség Nincs meghatározva.
Gőzsűrűség Nincs meghatározva.
Párolgási sebesség Nincs meghatározva.

Oldhatóság/keverhet őség az alábbiakkal:
Víz: Teljes mértékben keverhető.

(folytatás az 5. oldalon)
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Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz): Nincs meghatározva.

Viszkozitás:
dinamikus: Nincs meghatározva.
kinematikus 20 °C-nál: 12-16 s (DIN 53211/4)

9.2 Egyéb információk További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
10.2 Kémiai stabilitás
Hőbomlás/kerülend ő körülmények: Rendeltetés szerinti raktározás és kezelés esetén nincs bomlás.
10.3 A veszélyes reakciók lehet ősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
10.4 Kerülend ő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
10.5 Nem összeférhet ő anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
10.6 Veszélyes bomlástermékek:
Rendeltetésszerű alkalmazás esetén nincs.
Előírásszerű tárolás esetén nincs.

* 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás:
Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
ATE (Acute Toxicity Estimates)
Szájon át LD50 77814 mg/kg (rat)
Börön át LD50 105154 mg/kg (rabbit)
Belégzésnél LC50/4 h 578 mg/l
Primer irritáció:
Bőrkorrózió/b őrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Szenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
CMR hatások (rákkelt ő, mutagén és teratogén hatás)
Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Rákkelt ő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Ismétl ődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1 Toxicitás
Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
További ökológiai információk:
Általános információk:
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.

(folytatás a 6. oldalon)
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Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
PBT: Nem alkalmazható
vPvB: Nem alkalmazható
12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
Ajánlás:
A hatósági előírások figyelembe vétele mellett különleges kezelés céljából elszállítandó.
A megadott hulladékjegyzési kódok ennek a terméknek a rendeltetésszerű használata alapján tett ajánlások.
A felhasználó speciális felhasználási és elszállítási eljárásai alapján, adott esetben más hulladékjegyzési kód
is hozzárendelhető.
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
Európai Hulladék Jegyzék
03 02 05 veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek

Tisztítatlan csomagolások:
Ajánlás:
A csomagolás tisztítás után ismét felhasználható, vagy anyaga feldolgozható.
A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

* 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám
ADR, ADN, IMDG, IATA Érvénytelen

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel ő szállítási megnevezés
ADR, ADN, IMDG, IATA Érvénytelen

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR, ADN, IMDG, IATA
osztály Érvénytelen

14.4 Csomagolási csoport
ADR, IMDG, IATA Érvénytelen

14.5 Környezeti veszélyek:
Marine pollutant: Nem

14.6 A felhasználót érint ő különleges
óvintézkedések Nem alkalmazható

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

UN "Model Regulation": Érvénytelen

* 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

(folytatás a 7. oldalon)
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15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
A szállítási előírásokat a mindenkori „Műszaki adatlapokon“ nézheti meg.

Lényeges mondatok
H302 Lenyelve ártalmas.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Belélegezve mérgező.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas.
R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
R37 Izgatja a légutakat.
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

Az adatlapot kiállító hatóság: Termékbiztonsági osztály / EHS
Rövidítések és mozaikszavak:
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 Harmonised 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 (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3
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