1. sz. melléklet.

A kiállítás kelte: 2009.09.30.

Biztonsági adatlap
1. Anyag megnevezése/gyártó cég megnevezése
Kereskedelmi megnevezés
Gyártó
Cím
Telefon
Fax
E-mail

CIRMI csomósodó macskaalom
AXIS Ásványianyag Feldolgozó,
Forgalmazó és Szolgáltató Bt.
3250 Pétervására, Zrínyi u. 19
+36 20 316 0875
+36 36 368 436
axisbt@gmail.com

2. Összetétel
A termék jellemzése
Fő alkatrészek

3. Veszélyesség szerinti besorolás
A biztonságos használatra utaló „S”
Mondatok

Ásványi oxidok keveréke. Nem tartalmaz
veszélyes, nehéz fémoxidokat.
SiO2 70%, Al2O3 15%, Fe2O3, CaO,
MgO, K2O, Izzítási veszteség 5,5%
Nem veszélyes készítmény.
S2
S 25
S 64

Gyermekek kezébe nem kerülhet
Kerülni kell a szembe jutást
Lenyelés esetén a szájat vízzel
kiöblíteni

4. Elsősegélynyújtás
Szembe kerülés esetén
Lenyelés esetén

Bő, folyó vízzel öblíteni
A szájat bő vízzel kell kiöblíteni

5. Tűzveszélyesség

Az anyag nem tűzveszélyes.

6 Óvintézkedés baleset esetén.

Kerülni kell a lenyelést és a szembe
kerülést.

7. Kezelés, tárolás

Nincs különleges előírás.

8. Az egészséget nem veszélyeztető
munkavégzés feltételei

Kerülni kell a lenyelést és a szembe
kerülést

9. Fizikai és kémiai jellemzők
Külső megjelenés
Szin
Térfogatsúly gr.
Illat
Vízoldhatóság

világos sárga 1-5 mm ásványi anyag
világos sárga-szürke
900 – 1000 g/dm3
semleges, szagtalanító hatású anyag
nem oldódik

-2pH (10%-os vizes szuszpenzió)
Olvadáspont
Forráspont
Lobbanáspont
Tűzveszélyesség
Robbanásveszély
Baktérium tartalom
10. Stabilitás, reakciókészség
Veszélyes bomlástermék

7 +/- 0,8
nem alkalmazható
nem alkalmazható
nem alkalmazható
nem alkalmazható
nincs
baktérium mentes
a termék stabil
nincs

11. Toxikológiai adatok

mérgező anyagot nem tartalmaz

12. Ökotoxikológiai adatok

élő szervezetre veszélyes anyagot nem
tartalmaz

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

nem veszélyes hulladék

14. Szállításra vonatkozó előírások

nem veszélyes, nem jelölésköteles anyag

15. Szabályozási információk

veszélyjel, veszélyszimbólum nincs

Vegyi anyag sajátos veszélyeire és
Kockázatára utaló „R” mondatok
A biztonságos használatra utaló
„S” mondatok

16. Egyéb

nincs
S 2 gyermekek kezébe nem kerülhet
S 25 ha szembe jut, bő vízzel kimosni
S 64 lenyelés eseté a szájat vízzel
kiöblíteni

Ez a Biztonsági adatlap a gyártó ismeretei
és dokumentációi alapján, a 44/2000 EüM
rendelet előírása szerint készült. A felhasználó saját felelősségére dönt a termék
felhasználásáról.
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