
 

Biztonsági adatlap 

az (EK) no. 1907/2006 rendelet szerint 

 

Oldal: 1/4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyomtatás dátuma: 2013.05.15.                     Felülvizsgálva: 2013.05.14. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Az anyag vagy készítmény és a vállalat azonosítása 

 

Termék információ 

 

Márkanév:    GEBO Liquid XL 

 

Gyártó/szállító:   GEBO Armaturen GmbH 

    Am Damm 4 

    D-58332 Schwelm 

Telefon:    +49 (0)2336-9285-0 

Fax:     +49 (0)2336-928570 

Az információt adó terület:  Technológia 

Sürgősségi információ:  +49 (0)2336-928537 

E-mail cím:    info@gebo.de 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Lehetséges veszélyek 

 

Egyéb információk 

 

A termékre nem kötelező jelöléseket alkalmazni az EC irányelvek és a vonatkozó nemzeti 

törvények szerint.  

3,2 mol-hányados fölötti oldatok nem tekinthetők veszélyesnek 40 % koncentráció alatt.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

 

Vegyi jellemzés 

 

Vizes oldat 

 

Veszélyes összetevők 

 

Vízüveg, cellulóz, bórax, nátrium tripolifoszfát 

Mol-hányad:   SiO2/Na2O>3,2   Koncentráció: < 40,00 % 

CAS-No.:    1344-09-8  EC-No.:  215-687-4 

Besorolás: Xi; R36/37/38 

 

Az itt említett R mondatok teljes szövege a 16. szakaszban található. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Elsősegély nyújtási intézkedések 

 

Általános megjegyzések: Az érintett személyeket el kell távolítani a veszélyes területről, 

és le kell őket fektetni.  



A szennyezett, átnedvesedett ruhát azonnal le kell venni. 

Belélegzés: Nem vonatkozik. 

Bőrrel való érintkezés: Le kell mosni szappannal és bő vízzel azonnal. 

Tájékoztatni kell az orvost tartó bőr irritáció esetén.  

Szembe kerülés esetén: Öblíteni kell bő vízzel legalább 15 percen keresztül, és orvosi 

segítséget kell kérni.  

Lenyelés esetén: Ki kell öblíteni a szájat és sok vizet kell inni. Orvosi segítséget 

kell kérni. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Tűzvédelmi intézkedések 

 

Megfelelő tűzoltó közegek: A tűzoltást a környezetnek megfelelően kell végezni.  

A termék nem gyúlékony. 

Speciális: A védő felszerelést a tűz kiterjedésének megfelelően kell 

megválasztani. 

Védő felszerelést kell használni a tűz oltásakor. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Intézkedések baleset esetén: 

 

Személyi Személyi védőfelszerelést kell használni. 

Megelőző intézkedések El kell kerülni a termék szembe illetve bőrre jutását. A kiömlött 

termék csúszásveszélyt okozhat. 

Környezetvédelmi 

intézkedések: 

Az anyagot nem szabad beengedi csatornába vagy vízfolyásba. 

Nem szabad engedni, hogy a talajba szivárogjon. Ha vizet vagy 

csatornát szennyez, akkor az illetékes hatóságot tájékoztatni kell. 

Ha nagymennyiségű anyag ömlik ki, amit nem lehet felfogni, 

akkor értesíteni kell a helyi hatóságokat.   

Tisztítási eljárás: Folyadék felitatására alkalmas anyaggal (homok, kovaföld, 

savlekötő, univerzális abszorbens) a felfogására. A felfogott 

anyagot az ártalmatlanítással foglalkozó szakasz szerint kell 

kezelni. Bő vízzel kell öblíteni. 

 

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Kezelés és tárolás 

 

Kezelés   

Megjegyzés a biztonságos 

kezeléssel kapcsolatban:  

Az edényeket szorosan lezárva kell tartani. 

Az edényeket óvatosan kell kinyitni és kezelni.  

Megjegyzések a tűz és 

robbanás védelemről: 

Ez a termék nem gyúlékony 

Tárolás:  

Követelmények a 

raktárral és edényekkel 

Megfelelő edény anyagok: rozsdamentes acél, acél. 



kapcsolatban:  Nem megfelelő edény anyagok: alumínium, cink, üveg, kerámia. 

Megjegyzés a tárolással 

kapcsolatban: 

Nem szabad együtt tárolni savakkal és más anyagokkal. 

További információk a 

tárolási körülményekről: 

Védeni kell a fagytól. 

Tárolási osztály (LGK): 12: Nem gyúlékony folyadékok. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Korlátozások és személyes védőfelszerelések  

 

Megfigyelendő összetevők, amelyek a munkahellyel kapcsolatos küszöbértékekkel 

rendelkeznek.  

 

Nem áll rendelkezésre adat 

 

Személyi védőfelszerelések. 

 

A kéz védelme Védőkesztyű 

A következő anyagok megfelelőek: 

Természetes gumi 

Nitril gumi 

Butil gumi 

Fluor gumi 

Polikloroprén védőkesztyűt ki kell cserélni, amikor a kopás jeleit 

mutatja. 

Szem védelme: Szorosan záró biztonsági szemüveg. 

Test védelme: Munka közben megfelelő védőruhát kell viselni. 

Higiéniai intézkedések: A szennyezett, átitatott ruhát le kell vetni azonnal. 

El kell kerülni a termék szembe illetve bőrre jutását. 

Távol kell tartani élelmiszertől, italtól és takarmánytól.. 

Nem szabad enni, inni és dohányozni munka közben.. 

A kezet meg kell mosni a szünet előtt és a munka végén. 

 

 

Műszaki védelmi intézkedések 

 

Nincs szükség különleges intézkedésre. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

Megjelenés 

 

Állapot:   folyadék 

Szín:    kék 

Szag:    szagtalan 

 

A biztonsággal kapcsolatos adatok 

 



Forráspont / forráspont tartomány:  kb. 100 °C 

Lobbanáspont:   Nem vonatkozik. 

Robbanásveszély:   Ez a termék nem robbanásveszélyes. 

Sűrűség:    1,22 g/cm3; 20 °C-on 

Oldhatóság vízben:  oldható 

pH érték:    11,3; 20 °C; (hígítatlan) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Stabilitás és reakciókészség 

 

Elkerülendő anyagok: Savak, könnyűfémek, cink. 

Veszélyes reakciók: Hidrogén szabadul fel az alapfémmel (alumínium, cink) való 

reakcióból.  

Robbanásveszély. 

Általános megjegyzések: Nem bomlik le a megfelelő tárolásnál és alkalmazásnál.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Toxikológiai adatok 

 

Bőr irritáció: Irritáció lehetséges. 

Szem irritáció: Irritáció lehetséges a szem érintésekor. 

Érzékennyé tétel: Nem okoz érzékennyé tételt a laboratóriumi állatok esetén. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Környezeti információk 

 

Ökotoxikus hatások: 

 

Toxikus halakra:  LC50 > 100 mg/l 

Toxikus 

baktériumokra: 

Toxikus baktériumokra EC 50 >100 mg/l 

 

További ökológiai információk 

 

Egyéb ökológiai 

megjegyzések? 

Az anyagot nem szabad felszíni vizekbe és csatornába engedni.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Ártalmatlanítási szempontok 

 

Termék:  A terméket nem szabad csatornába engedni. A veszélyes hulladékot a 

helyi és nemzeti törvényeknek megfelelően kell ártalmatlanítani.   

Csomagolás: A szennyezett csomagolást is ki kell üríteni amennyire lehetséges. A 

megfelelő tisztítás után a csomagoló anyagokat újból lehet 

hasznosítani. Az edényeket vízzel kell tisztítani.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Szállításra vonatkozó adatok 



 

ADR:   nem veszélyes áru 

RID:   nem veszélyes áru 

IMDG:  nem veszélyes áru 

IATA:  nem veszélyes áru 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Jogi rendelkezések 

 

Jelölés az EK irányelvek szerint 

 

A terméket nem szükséges jelöléssel ellátni az EK irányelvek és a vonatkozó nemzeti törvények 

szerint.  

 

További 

megjegyzések: 

A vegyszerek kezelésénél általában alkalmazott óvintézkedéseket be 

kell tartani.  

 

Nemzeti rendelkezések 

 

WGK (DE): WGK 1; enyhén veszélyes a vízi élőlényekre; saját felmérés a  

VwVwS, 3. melléklet szerint (1999. május 17.).  

Veszélyességi osztály a 

VbF szerint: 

Nem vonatkozik 

Balesetekre vonatkozó 

szabályok: 

Nem szükséges beleseti szabályozás (Störfallverordnung; 

StörfallV.); 

Rendelkezés: Alkalmazotti korlátozások: Be kell tartani azon jogszabályokat, 

amelyek védik a várandós nőket és a fiatalokat a veszélyes 

anyagokkal szemben. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Egyéb információk 

 

A 2. és 3. fejezetekben említett R mondatok teljes szövege.  

 

R36/37/38   Irritáló a szemre, légzőszervekre és bőrre. 

 

Egyéb információk: 

 

A biztonsági adatlapban adott információk a kiadás idején megfelelnek a legjobb ismereteinknek. 

Az információk tájékoztatást adnak a felhasználók részére a biztonságos kezelésről, tárolásról, 

feldolgozásról, szállításról és ártalmatlanításról.  

A biztonsági adatlap csak a biztonsággal kapcsolatos információkat tartalmazza, és nem  

helyettesíti a termék specifikáció adatait.  


