
Biztonsági adatlap EGK sNYd!í\W i)FssiB) ! :!

{

ffi1::$
!n:]/;r*.
!i:ta:i:ti

Kereskedelmi név: Freeze protected mixing liquid

Aktuátis verzió: 1.0.1, kiállítás napja: 03.07.2012 Helyettesítettváltozat: 1.0.1' kiállítás napja:02.07.2012 Régió: HU

1.1 Termékazonosító
Kereskedelmi név

Freeze protected miiing Iiquid
Begosol (REF: 51090 - 51091)

BegoForm Liquid (REF: 52786)

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított fethasználása, illetve ellenjavalIifelhasználása
Relevánsan azonosított felhasználások
Fogpotlás készités a laborban

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cím
BEGo Bremer Goldschlágerei
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1

28359 Bremen

Teleíonszáma +49l 421l 2028_0
Fax száma +491 4211 2028 - 115

Forgalmazó:
Dental-Trade Fogászati Kereskedelmi KÍt.
1065 Bp. Nagymező u.4
Telefon, fax: 06 1 322 4275

1.4 Sürgósségitelefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 1096 Bp' Nagyvárad tér 2
Tel: 06 1 476 6464, zöld szám: 06 80 201 '1 99

Az anyag vagy keverék osztályozása
Utasítások a besoroláshoz
A termék nem felel meg az 1999/45lEK (DPD) irányelvben Íoglalt kritériumoknak a besoroláshoz és a megjelöléshez.

címkézésielemek
Kiegészító megjelöló elem
"A Biztonsági adatlap hivatásos alkalmazók számára, kérelemre kaphatÓ''.

Egyéb veszélyek
PBT_értékelés
A termék alkotÓe|emei nem számítanak PBT-nek.

vPvB_értékelés
A termék alkotóelemei nem számítanak vPvB-nek.

Anyagok
Nem alkalmazható. A termék nem anyag.

Keverékek
Vegyijellemzők
Keverék (készítmény)

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2
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Biztonsági adatlap EGK

Kereskedelmi név: Freeze protecled mixing Liquid

Altuális veuió: 1 01 kiálitás náp]a:03 07 2012 H e lyettés ítétl változal i 1 0 ]. kállitás nap]a:02.07 20'12

Pótólagos információk

CAS / EK / lndex /
eeÁcA szam

1 ETÁNoloL
't07-21 1

203-473-3
603-027-00 1

Xr: R22 > 500 < 10.00

Az R mondatok szó szeÍinti szöveqél lásd a 16 feiezetben

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Átalános előÍrások
HUzar.ospanaszokeseténhlv]onofuosl'Kontaminá]iruházatoiésclpoketazonnaeke]VetniéssméÍeIhásználát
elott a aposan meg kelltisztitani.

Belélegzé5 után
Frlss levegőrőlke gondoskodn] A sé rültet elszá]]itani a Veszé }íorástóL.

Bóretvalóérintkezés után
Azonnál V'zzel és szappannal Lemosn.

szemmé! való érintkezés után
Konlakt]encséket eltáVolÍtan] szemhé]akal
szemoNosl fe keresni

nyltva tanani éS egalább 15 percig tiszla' ío yó Vizze bőVen ób ileni.

nem szabad italni. Bóségesen ilasson

4.2

4.3

Hánytalnj tilos'AszáiaiVízel aaposan kiÓblllen]' Eszméleilenszemélyeket
' /ÉI hlc .o'yÓlbál A/o' "a oaoq_o_ t'|| 'o'dl - '

A legÍontosabb - akut és késleltelett - tünetek és hatások
Nem á ]nak rende]kezésÍe adatok'

A szükséges azonnali o.vosi etlátás és különleges ellátás jelzése
Nerír álnak rendeLkezésle adaiok.

5.1

5-2

oltóanyag
A megíeleló tűzoltó készülék
Hab Vízpemel-sugári szénd oxid' oltópor

Alkalmatlan oltószerek

Az anyagbólvagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tii7 esé1én íe szábadulhat] Szénmonoxd és széndioxid

Tűzoltóknak szóló javaslat
Akömyezo levegolo íügget]en ]égzésvédo készüléket kella ka rnazni. Atemék Önná óan nem ég'o]dÓanyagol es

tüzvéde m] óvintézkedésekel a tlz kömyezetéve egy-"ztetni

5.3

személyi óvintézkedések, egyéni védóeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Gondoskadni k ; égíto 

'nértóku 
aze]]ozteiésroL. A bjzlonságie őÍásokat (ésd a 7' és 8 Íejezetet) figy_" embe kell

6.1
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Biztonsági adatlap EGK \ " *ffiffi{3
Kereskedelmi név: FÍeéze protected mixing liq!]id

Áktuátls v.zló:1'o 1' kiá!itás napjai03 07'2012 H€ly€tteslléttváltozal|1.0'1'kiállitisnapia:02'07'2012 Régió: HU

8.2

6.3

6.4

A sürgősségi ellátók esetében
Nem ál]nak Íendelkezésre sdatok' személyi védóíelszerelés _ lásd a 8' szakaszl'

Környezetvédelmi óvintézk€dések
szennyezódötl VlzevoltöVizet visszatartanl. Ne engedje a csatornahálózatba/felületi vizekbe/talajVizbe jutni'

A lerületi elhatiro|ás é3 a szennyezésmentesíles módszerci és anyagal
Fo yadékmegkötó anyagga] (pl. homokkal' fÚÍészpotal, általános rnegkölóVel' kovaÍóldde ) lassa fe ' A íelszedex
anyagot az 'fulajmatlanítás'' c' íejezet szerint kellk€zelni'

Hlvatkozás más szakaszokÍa
Ném állnak rendelkezésrc adatok

?.1

7.2

A biztonságos kezelésÍe irányuló óvintezkedések
A bÍztonságos bánásmódra vonatkozó €lóíások
ElóÍásszeÍú lárclás és kezelés esetén küönósebb teendókre nincs szükség Gondoskodnia hely]ségjó
sze oa€téséÍol' szt]kség esetén a münkan€ly elszí',íj szelbaetésérc|
Altaláno6 biztonsági és higiéniai elóirások
Munkaközi szünotek e]olt és a munka végeztével kezet kell mosni' N4unka kózben enni, inni és dohányozn n€m
szabad' A szennyezelt ruhát azonnal le kellvelni' Éehiszenolés ilaltóltávol kelllarlani.

Tűz- & robban&védélml elóiÍfuok
Kúlönösebb intézkedésÍ€ nincs szÜkség'

A biztonságos iiÍolás fultételei, az esetleges összeférhétetlenségge! együtt
Műszaki intézk€dések és kirolási feltétélek
A laíályok szárazon szolosan áNa tadandók és hú6s' iól sze öaetett helyen liírolandók.

Aánlolt tárol&l hóméEéklét
20 -30 'c

Araktirhelyiség€kkél éstaÉályotkal szembénl követelmények
csak eredeti tanályban tárolia' A nyitott táÍtályokat gondosan lezárniés íüggóleges helyzetben tarolíi' hogy az anyag
kjfolyását ínegakadá yozzJk'

Együfl.lárolásra vonatkozó elöiÍások

7'3 lleghatározonvégfelhaszná|ás (végfelha9ználások)
Nem állnak rcnd€lkezésíé adálok'

8.1 Ellenőrzési paraméterék

Munkahelvi hatáÉrtékek

ám
ETAl,{DloL.': 1o7-2r'1 2034rcí

STEL 104 40
52 mo/mt 20 m/ml

IMDG-Page
EÍtLEN-GLlKoL

I Skjn

STEL 104
52
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Biztonsági adatlap EGK fl xÍlt*i{*
Kereskedelml név: Freeze protectod mixing liquid

Aktuátis vezió: 1 0 1 
' 
kiál ítás 

^ap)a: 
03 o7 '2012 H€ly.tiéslt tt változar| 1 0' 1 

' 
kiálliÉs |apja| 02'07 '2012

DNEL_ és PNEc-értókek

oNEL Órték6l(
cAs / EK szám

Abs'otbció útlá l behátful idótártá.n l hatás Er!ék
szilíclumdloxjd' vogyi úton nyerv 7631,E6-9

231-5454
hosszú ]deiÚ (kónik!s) l rcndszeú

g.'l Az alaPvetö fizikai ós kémlai tulaidonságokra vonatkozó lnfoÍmáció

8.2 Az exPozíció ellenó.zése
Mégíel€ló műszaki éllénőfl és
Nem állnak rendel(ezésre adalok'

Egyénl védöÍelszérelés
klqulak vedelme
A munkahelyi hatiEnékek lÚllépésénél alkalmas l€gzökészüléket kell hodani.
szem- / arcvéd€l€m
Védőszeműveg (EN 166)

|ntenzlv éÍinlkezésnél védokesztyut kell használni (DlN EN 374)' Avédőden eseire meg kell vizsgálni munkahe]yre
vonalkozó (pl' mechanikai €llgnálló képessgg' termékkel szombeni összeféÍhelöség' saatjkus löltesgállás)
alkalmasságá.a' A kesztyügyárlÓ keszlyükÍé vonalkozó hasznáati' raktározási' ápolásiés kicseélési Úhutatása t és
infomációit köveini kell. A Védókesztyükel megÍongálás vagy kezdődő kopásije]enségek íellépésénél ázonnalki ke]]

cseélni. A munkaÍolyamatoka| Úgy kglltervgzni' hogy ne kslljen állandÓan kesztyÚt hordani'

ESyeb
VegyipaÍban szokásos munkaÍUha

A kórnyezetl expozÍció éllenóÉ&ok
Nem állnak réndelkezésÍe adatok'

€m állnak rend€Lkezésle adatok

kb. 't00

kb. -15
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Biztonsági adatlap EGK

Kéreskedelmi név: Freeze protected mixing liquid

AttÚális vérió: 1 0 1. kiá//ilás 
^ap)a: 

o3'o7.2o12 Helyettésitélt változat 1 0 1 
' 
kidlilás nada: a2 a7.2012

Ném á]lnák rénde kezésre á

Ném á]lnák rendéLkezésre ádátok

Nem á lnak rendelkezésre adatok

Nem á lnak rcndelkezésre adatok

Nem á lnak réndeLkezésre ádatÓk

Nern állnak rendelkezésrc adálok

Nem állnák rénde kezésrc adálok

Nern állnak Íende kezesre adatok

Nem állnák rcnde kezésÍé áda|rk

sűrÜsé
1,05 1,50

20
g/cml

Kiilrduló hóméÉéklet

Nem álnak rcndelkezésre adatok

NeÍn álnak rcndelkezésre adatok

NeÍn áLnah Íendelkezésre adatok

k 2 50 mPas
K'induló ndme.seklel l 20 'C

Nem á lnak Íende kezésle ádatok

10'1 Reakciókészség
Nem álnak rendelkezésre adatok'

í0'2 Kémiai stabilitás
Nem álnak Íendelkezésre adatok.

ío'3 Avészélyes réakciók lehetősége
Nem á lnak rendelkezésÍe adatok'

10.4 Kerülendó körijlmények
EloíÍásos használái mellel semnityen
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Biztonsági adatlap EGK r *+ r.r . --.\ n**'É_:L-}

Kereskédelmi név: Freeze prot6cted mixíng liquid

AÓxilis Ezló: 1'0 
' 

' k'illilás napja: 03'072012 Hélyell€íGtt víltozat 1 0 
' 

' 
kiállilás nápjá: 02.07'2012 R'ígió: HU

í0.5 Nem össze'érhetó anyagok
erós oxidálószeq GUmi; E|ektrolitok; Kálionos r€akcaók

'10'6 Veszélyes bomlástermékek
Vsszélyes bomlástennékgk nem ]srnoltek'

í'l.1 Atoxikológiai hatásokra vonatkozó inÍormáció

LD5O
Speciók
Alapanyag
LD5O
speciók
Alapan}€g
LDLo
speciók

szilíc]rlm-d]oxid
4700 mg/kg

Elanol
786 rns/kg

Etanol

Ném álLnak rcndelkézésrc ádátok

Nem állnak Íendelkezésre adalok

Nem állnak rendelkézésre ádátok

Nem á lnák .endelkézésré ádátok

Nem állnak Íendó kezésrc adatok

lnak rendelkezésre adatok

Nem állnak Íendelkezesre adatok

Nem állnak íende kezésre adatok
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Biztonsági adatlap EGK

Ke.ésked€lmi név: Frceze protecled mixing liquid

A}tuális vér.lól 1 o' 1 
' 
kiá lltás napla: 03 'al '2a12 Helyet!€ít€ti váltoat: 1 '0' 1 , k állitás nápié] 02'07'2012

12'í Toxicitás

> 10000
24

Daphnia magna
szilÍcium-dioxid
oEcD 202
> 10000

4A
Daphnia magna
EtanoL
oEcD 202

msr
H

mdl
H

ExpozÍcids idr
sp€ciók
Alapan}€g
l'4ódszér
EC50
Éeozídós idó
spocbk
Alapanyag
Módszer

> 10000 mgr'l
72H

Scenedesmus subsp catus
sziliciL]Ín'diox]d
oEcD201> 10000 mgl

72H
Scenedesmus quadricauda
Elanol
oEcD 20r

EC50
Expozíciós idő
speciók
Alapanyag

lc50
ExpozÍciós idó
speciók
Alapanyag
lvlódszrr

Ném állnak rcnddkozésÉ ádalok

12.2 PerzisztenciE és lebonthatóság
N6m állnak rcndolkezés.e adalok'

í2.3 BloakkÚmuláclós képesség
Nem állnak rendolkezésre adalok'

12.4 A talajban való mobilitás
Ném állnak Endelkezésrc adátok

A PBT- és a vPvBéÍtékelés

A temék álko|óelemel nem számÍtanak PBT"nek'
A témék álkolóélémeinám szám Ítának VPvB_nek.
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Biztonsági adatlap EGK :. ir::;t;r..; ijr
Kereskedelmi név: Freeze protected mix]ng liquid

Aktuális vezió: 1 0 1 
' 
kiá lílás naFia: a3 a7 2a12 Helyettésítétl váltoát 1 '0 1 ' k ál í|ás napla' 02.07 '2a12

13.1 Hulladékkezelési módszerek
Termék
Az EuÍopaiHulladék Katalógus (AW)szerintihu ladékkulcs_szám besoÍolást a regonáls' hulladéká'lalmatlanílóval
együttmtködve ke] végrchajtani'

csoma90lás / burkolat
Acsomágo]ásokát maÍadék né kü k kellüÍíteniés a hivaialos e]oírasok beta dásáVal gondoskod n] kell rnegie elo
árta]rnailanításukól. Atiszlilalan' neÍn k üritelt csomágoások áÍ|a matlanÍtásála reg oná]]s hulladékkeze]ove kell

14'1 szállításAoR/RlB/ADN
AleÍmék nem esik azADFyRlD/ADN elóÍások halálya alá'

14.2 szállítás lrúDG
A teíínék neÍn esikáz l[,,lDG előírások hatálya aá'

14.3 szállílás lcAo_Tl/ |ATA
A lerÍnék nern esik az lcAo_Tl/ ]ATAelÓirások hatá Va aá'

14.4 Egyéb iníormációk
Nem állnak rendelkezésre adalok'

14.6 A felhasználót érintő küIönleges óvintézkedések
Nem állnak lendelkezésre adátok'

14'7 A MARPoL 73178 ll' melléklete és az lBc kódex szerinti ömlesztett szállítás
Nem rcleváns

15.1 Az adolt anyaggal vagy keveÍékkel kápcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírásoldjogszabályok
Eu elöírások

Foglalkoztá*isbeli korlátoások
Ennek a teÍméknek a használatanála nemzeii egészségügyi_ és munkavédelmi előírásokat kell alka]mazn '

Rendelkezés zavarok esetére / megjegyzés (96/82/EGK)
lv4€gjegyzés Függe]ék l' rész 1 + 2'i n ncs Ínegnevezve. Arnennyiben bonrlástermékek

keetkeznek lásd a 10' fejezelet'

'l5'2 Kémiai biztonsági éÉékelés
Nem állnák rendelkezésre adaiok

Az adátláp kitöltéséhez felhasznált' leglényegesébb adatokra vonatkozó források:
EU lÉnyelv 67/578/EU iLelve 99/45/EU a mindenkori éÍvényes Vá loza1ban
Tanács 1907/2006/EK (REAoH), 127212008 (cLP)a mindenkori éryényes vá]lozatban.
EU_lrányelv 2000/39/EU, 2006/15/EU, 2009/161/EU
A mindenkor ofszágok nemzeti levego-Mtarél1ékeinek jegyzékei a m]ndenkoÍ éÍVényes Változatban'
Szá ításie]öiftiLsok a mindenkori érvényes Változalban ADR' RlD, lN4DG' |ATA sze nt.
Adatfomisok' melyek a fizikai, toxlkoÓg]aiés ökotoxikológ ai adatok közvetÍtéséhez lellek fe]hasznáva' be vannak
kÖzvetlenü] ádVá á Ínindenkori fejezetekben

A2' és 3 szakaszban fe[Üntetetr R-, H_ és EuH_mondatok teljes szöveg€ (amennyiben nincs Ínár ézekben a
szakaszokban feltüntetve)'
R22 Lenyeve áítalmas'



Biztonsági adatlap EGK (7 eeeo
l(.Í€3k delrnl név: FÍeeze pptectéd mlxirE llquld

All!álb v€rzló: 1.0.1. klá]ltá5 nápjá: 03.07.2012 H.ly.tt€tÍ!.it vállo''Í 1 '0' 1' kiáltílás napja: 02'07'2012 Ré!Ió: tIu

K.liezáll l.p kl.dÓJát faltontetnl
UMco Umselt coíl$jlt GmbH _ D'2í 107 Hamblra' Géoí!-lliltÉlÍÍt-sfasÉo 1g3. T.l.: +49(4oF9 02 36 300' Fer
+49(40Eg @ 36 357, Hnall: umco@umcode

Az adatok a Íngl n6pon .end€]kez&Linkf€ álló ism€retek€ & i€pasáalatoke támá5zkodnak. A BíáonBági Adáüap á
bíÍÉkot a bizbtBági lóveElmóny€lÍlsk m€g9l€l6€n Émodáli. Az g(btolílak á fulajdonsági bláosft*ólca
.6ÍÍÍnln9m0 j6l.ntl9égük nlncs'
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