Oldalszám: 5/ 1

BIZTONSÁGI ADATLAP

1. TERMÉK ÉS GYÁRTÓ
A készítmény neve:
Leírás:
Gyártó/szállító:

ANTICAL-HT
háztartási vízkőoldó
ELVGÉP Épületgépész és Villamos Közkereseti Társaság
Cím: 7631 Pécs, Füzes dűlő 8. Tel: 72/336-211

2. ÖSSZETÉTEL
Megnevezés
Foszforsav
Citromsav
Inhibítor

CAS-szám
7664-38-2
5949-29-1

Mennyiség
5 – 20 %
4 – 10 %
0,5 – 2 %

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS
EU veszélyjel:
R mondatok:
S mondatok:

Xi irritatív
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 24/25 kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a
szembejutást.
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és
orvoshoz kell fordulni.
S 28 Ha az anyag a bőrre kerül bő vízzel azonnal lekell
mosni.
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc/szemvédőt kell
viselni.
S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg
kell mutatni.

Oldalszám: 5/ 2

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
• Szem: A nyitott szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz
kell fordulni.
• Bőr: A szennyeződött ruhadarabot el kell távolítani. A szennyeződött
testfelületet bő vízzel alaposan le kell mosni.
• Lenyelés: Ne erőltesse a hányást. Azonnal orvoshoz kell fordulni, az
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG
E osztály (Nem éghető)

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN
A bőrrel való érintkezést és a szembe jutását kerülni kell. Szembe kerülés esetén
legalább tíz percig bő vízzel ki kell mosni, majd forduljunk orvoshoz.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Kezelés:

Kerülje a szembe vagy bőrre jutást.

Tárolás:

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek elől elzárva kell tartani.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI
Óvatos, körültekintően végzett munkával kerülni kell az anyagokkal való
közvetlen érintkezést, az anyag bőrre, szembe kerülését, véletlenszerű
lenyelését. Munka közben étkezni, inni, dohányozni tilos.
Használatakor gumikesztyű és védőszemüveg használata ajánlott.
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9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
forráspont:
sűrűség (20 0C):
lobbanáspont:
gyulladási hőmérséklet:
robbanási határok: alsó
felső
oldhatóság vízben:
p H:

106 0C
1,117 g/cm3
korlátlan
savas

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG
Színtelen, szagtalan, folyadék. 250 0C körül pirofoszforsav, 300 0C körül pedig
metafoszforsav képződik. Vízzel és alkohollal korlátlanul elegyedik. Oxidáló- és
redukálószerekkel veszélyes reakciók játszódhatnak le.
11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK
Helyi hatás: izgatja a szemet és a bőrt.
Nem tartalmaz semmilyen rákkeltő anyagot.
Rendeltetésszerű használatnál egészségkárosodást nem okoz.
12. ÖKOTOXICITÁS
Vízi organizmusokra az élővíz pH-jának megváltozása miatt veszélyes lehet.
Nem tartalmaz halogénezett szénhidrogént.
Az ózonréteget nem károsítja.
13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS
A folyadék savas kémhatású, ezért ne engedje kapcsolatba lépni lúgos
folyadékkal. A hulladék kezelésénél a mennyiségtől és a körülményektől
függően a 98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet rendelkezéseinek
figyelembevételével kell eljárni.
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14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Szállítási szempontból nem veszélyes anyag.
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
2000. évi XXV. törvény
44/2000. (XII.27) EüM rendelet
2000. évi XLIII. törvény
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet
26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM rendelet
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM rendelet
16. EGYÉB
A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, legjobb tudásunk szerint
helyes és pontos, de a javaslatokért és ajánlásokért garanciát vállalni nem lehet,
hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Kérjük, ha az
adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket
azonnal figyelmeztetni.
Pécs, 2006. április 26.

