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01 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása
• A termékkel kapcsolatos anyagok
• Kereskedelmi megnevezés:
BEZAPRINT SCHWARZ DT
• Anyag/készítmény használata
Pigment textilipari felhasználásra
• Gyártó/szállító:
BEZEMA AG
P.O. 68, Industriegebiet Letzau
CH-9462 Montlingen
e-mail: product.safety@bezema.com
Tel: +41-71-7638811
Fax: +41-71-7638888
• Importáló cég neve:
SCREEN-ART KFT
VÁCI ÚT 21.
H-1047 BUDAPEST
HUNGARY
e-mail: radler.hilda@mail.datanet.hu
Tel: + 36 1 399 0845
Fax: + 36 1 399 0846
• Szükség esetén nyujtott információ:
BEZEMA AG, Termékbiztonsági Osztály
Tel.: +41-71-7638811
ETTSZ 1096 Budapest
Nagyvárad tér 2.
sürgősségi telefonszám: 06 80 20 11 99

02 A veszélyek azonosítása
• A veszély megjelölése:
törölve
• Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges
információk
törölve
• Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a
szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

03 Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ
• Kémiai jellemzés
• Leírás:
Pigmentdiszperzió
• Veszélyes alkotórészek:
CAS-szám.

Megjelölés Felismerhető R-mennyiségek

ammonia ...%

%
< 0,5

EINECS: 215-647-6
C N
34-50

04 Elsősegélynyújtási intézkedések
• Általános információk:
A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolîtsuk el.
• Belélegzés után:
Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
• Bőrrel való érintkezés után:
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal.
• A szemmel való érintkezés után:
(folytatása 2 oldalon)
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A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a
szemhéjat nyitva tartjuk.
• Lenyelés után:
Öblítsük ki a szájat és itassunk sok vizet.

05 Tűzvédelmi intézkedések
• Megfelelő tűzoltószerek:
CO2 poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral oltsuk.
• Különleges védőfelszerelés:
Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
• További adatok
Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak
megfelelően távolítsuk el.

06 Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén
• Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
• Környezetvédelmi intézkedések:
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
• Tisztítási/eltávolítási eljárások:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag,
univerzális megkötő anyag) itassuk fel.

07 Kezelés és tárolás
• Kezelés:
• Információk a biztonságos kezeléshez:
Különleges intézkedések nem szükségesek.
• Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Különleges intézkedés nem szükséges.
• Raktározás:
• A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Csak eredeti hordóban tároljuk.
• További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Nincs.

08 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
• Személyes védőfelszerelés:
• Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek
kezelésekor.
• Légzésvédelem: Védőálarc alkalmazása ajánlott.
• Kézvédelem: Védőkesztyű.
• Szemvédelem: Védőszemüveg.
• Testvédelem: Védőruházat.

09 Fizikai és kémiai tulajdonságok
Általános adatok
Forma:

Diszperzió

Szín:

fekete

Szag:
Állapotváltozás

termék specifikus
(folytatása 3 oldalon)
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Forráspont/forrási tartomány:

100 °C

Öngyulladás:
pH-érték:

Az anyag magától nem gyullad.
-on
20 °C 8 - 10 ( 10,000 g/l víz)

10 Stabilitás és reakcióképesség
• Termikus bomlás/kerülendő feltételek:
Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.

11 Toxikológiai információk
• Akut toxicitás:
• Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
TERMÉK

•
•
•
•

Szájon át, LD50: > 2000 mg/kg (patkány)
Primer ingerhatás:
A bőrön:
Nem fejt ki ingerlő hatást.
A szemben:
Nem lép fel ingerlő hatás.
További toxikológiai információk:
Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű alkalmazás esetén a termék
tapasztalatunk és a rendelkezésre álló információk szerint nem fejt ki
egészségkárosító hatást.

12 Ökológiai információk
• Adatok az eliminációhoz (makacsság és leépíthetőség):
• Eljárás:
statikus metódus
• Elemzési módszer:
fotometria
• Az elimináció foka:
50 - 90 %
• Egyéb információk:
Kis mértékü vízoldhatósága következtében a termék a biológiai tisztító
berendezésekben mechaniskusan leválasztható.
• Ökotoxikus hatások:
• Akvatikus toxicitás:
• Tesztelési mód Hatáskoncentráció Módszer Értékelés
Leuciscus idus (96 h)
LC0 > 100 mg/l
OECD 203
Leuciscus idus (96 h)
LC50 > 100 mg/l OECD 203
• A derítő berendezésekben tapasztalt viselkedés:
• Tesztelési mód Hatáskoncentráció Módszer Értékelés
Élesztett iszap (3 h)
EC50 > 100 mg/l
OECD 209
• További ökológiai információk:
• CSB-érték:
1210 mg O2/g
• AOX-információ (DIN EN 1485):
< 0,1 %
• Általános információk:
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a
talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
H
(folytatása 4 oldalon)
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13 Ártalmatlanítási szempontok
• Termék:
• Ajánlás:
A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
• Európai Hulladék Katalógus
04
BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK
04 02
textilipari hulladékok
04 02 17
színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól
• Tisztítatlan csomagolások:
• Ajánlás:
A knem szennyezett csomagolóanyagok úgy kezelendők, mint a háztartási
hulladékok.
A nem tisztítható csomagolóanyagok kezelése azonos az anyag kezelésével.

14 Szállítási információk
• Szállítási/egyéb adatok:
A fenti rendelkezések alapján az anyag szállítása nem jár veszéllyel.

15 Szabályozási információk
• EGK irányelvek szerinti jelölés:
Az EG irányelvek/GefStoffV szerint a termék nem jelölésköteles.
• Hazai jogszabályok:
2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; 44/2000 (XII.27.) EüM
rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól;
33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek
részletes szabályairól szóló; 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet
módsításáról; 25/2000 (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek
kémiai biztonságáról

16 Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a
termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses
jogviszonyt.
• Lényeges R-mondatok
R 34
Égési sérülést okoz.
R 50
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
• Az adatlapot kiállító szerv:
Szinezékosztály, Termékbiztonsági Osztály
• Kapcsolattartási partner:
Dr. E. Schramm

