
EC-Biztonsági adatlap                                              

Kereskedelmi termékmegnevezés:   
Termék No. : Fehér és minden szín Dátum: Első kiadás;július, 7, 2008 

Gyártó/szállító: SEIKO SEISAKUSHO CO., LTD. Felülvizsgálat dátuma: 
 

1 Termék/készítmény azonosító, cég/vállalkozás azonosító  

 

1.1        Termék azonosító: 

Jelölőtoll összertevők  

1. 2       Cég/vállalkozás azonosító: 

SEIKO SEISAKUSHO CO., LTD. 14-14, 2-chome Misaki Suminoe-ku, Osaka, Japan. 

 

2 Összetevők/információk az összetevőkről 

Kémiai jellemzők: o anyag 
• készítmény 

 

NÉV Wt% CAS No. 

Xylene 31.0% 1330-20-7 

Hydorocarbon gyanta 25. 0% 68132-00-3 

Terpén gyanta 2. 0% 35227-16-8 

Diszperziós ágensek 2. 0% Nem nyitott 

Titanium oxide 40. 0% 13463-67-7 

 

3 Veszélyességi adatok  

 Rendkívül gyúlékony folyadék R-11,S-16,Xi:R-36, R-67 

 Osztályozás R-43 Bőrrel érintkezve annak túlérzékenységét okozhatja. 

 Veszélyességi jelölések Xi Irritáló 

 R mondatok 43   Bőrrel érintkezve annak túlérzékenységét okozhatja.  

 

4 Elsősegélynyújtás 

 BELÉGZÉS ESETÉN : Hívjunk orvost, vagy kérjünk orvosi tanácsot miután jól szellőztethető helyen lefektettük a sérültet, 

 SZEMBEKERÜLÉS : Rögtön mossuk ki nagyon sok vízzel és hívjunk orvost.. 

 BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS : Mossuk le folyóvíz alatt szappannal és kérjünk orvosi tanácsot.. 

 LENYELÉS : Ha rosszul érzi magát az érintett, azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a tartályt/cimkét. 

 

5     Tűzoltási eljárások 

Használjunk tűzoltókészüléket ( hab, széndioxid, por) és szellőztessünk. 

Viseljünk önálló légzőkészüléket és teljes védőfelszerelést. 
 

6     Óvintézkedések véletlen kiömlés esetén 

Tartsuk távol ételtől, italtól és az állatok eldelétől és etetőjétől. 

Jól szellőztethető helyiségben dolgozzunk.  

 

Kereskedelmi termékmegnevezés:   
Termék No. : Fehér és minden szín Dátum: Első kiadás;július, 7, 2008 

Gyártó/szállító: SEIKO SEISAKUSHO CO., LTD. Felülvizsgálat dátuma: 

 

7 Kezelés és tárolás  
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7.1 Kezelés: Csak jól szellőztethető helyiségben használjuk. 

  Kerüljük a bőrrel és szemmel való érintkezését.. 

7.2 Tárolás: Tartsuk függőlegesen a tartályt és szorosan zárva, amikor nem 

használjuk. Tartsuk távol 

  hőtől, gőzvezetéktől és napfénytől. 

  Száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen tároljuk. 

 

8     A vegyszeres terhelés szabályozása/személyi óvintézkedések 

8.1 Mérnöki intézkedések: 
Tartsuk távol gyújtóforrásoktól, ne ürítsük ki a belső zacskót gyúlékony gázkeveréket 

tartalmazó tartály fölött.. 
8.2 Speciális ellenőrző paraméterek/határértékek: 

ACGIH(TLV) Xylene:100PPM OSHA (PEL) 

Xylene:100PPM 
8.3 Személyes védőfelszerelés: 

Légzésvédelem : biztonsági maszk. 

Kéz : védőkesztyű    Szem : védőszemüveg     Egyéb : kötény 
 

9 Fizikai  és  kémiai  tulajdonságok 

9.1 Megjelenés: fizikai állapot: gyúlékony folyadék 

  szín: fehér és minden szín 

  illat: aromatikus illat 

9.2 Biztonsági paraméterek: pH: N/A 

  változás a fizikai állapotában: forráspont:138°C 

  olvadáspont:N/A 

  lobbanáspont:23°C 

  gyúlékonyság: rendkívül gyúlékony 

  öngyulladás: N/A 

  gyújtó hőmérséklet:200~564°C levegő 

  robbanás határok:                alsó:1.0% 

  felső:8. 4% 

  gőznyomás:10mmHg(28. 24°C) 
  relativ sűrűség:0.88(20°C) 

  oxidáló tulajdonságok: N/A 

  oldhatóság:                       vízben: oldhatatlan 

  zsírban: oldható 

9.3 Egyéb adatok:  
Kereskedelmi termékmegnevezés:   
Termék No. : fehér és minden szín Dátum: Első kiadás;július, 7, 2008 

Gyártó/szállító: SEIKO SEISAKUSHO CO., LTD. Felülvizsgálat dátuma: 
10 Stabilitás és reakciókészség 

A gőzök meggyulladhat és felrobbanhatnak. 

11 Toxikológiai adatok 

LD50>4300mg/Kg(Rats) Xylene 

LC50>6700mg/Kg(Rats) Xylene 

12 Ökológiai információk 

TLm48>56ppm (Carp) TLm3>32ppm(Water 
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Flea) 

13  Ártalmatlanítás 

Kérdezzen meg egy speciális hulladékgazdálkodási ügynökséget. 

14  Szállítási információk 

Egyéb információk (14.fejezet) 

A termék nincs úgy meghatározva a nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi szállítási szabályozásokban mint veszélyes 

anyag. 

15  Szabályozási információk 

15.1 A veszélyes anyagok és készítmények osztályozása, csomagolása és cimkézése az EC-irányelveknek megfelelően:  

  Gyúlékony folyadék. 

Veszélyek azonosítása: Elzárva és gyermekektől elzárva tartandó. 

Tartsuk távol hőtől és nyílt lángtól. 

Tartsuk be országunk minden előírását. 

R-11: Rendkívül gyúlékony. 

Veszélyességi jelölések:     Xi: Irritáló hatású 

R mondatok            43:Bőrrel érintkezve annak túlérzékenységét okozhatja. 

S mondatok             24:Kerüljük a bőrrel való érintkezését. 

37:Viseljünk megfelelő védőkesztyűt. 

15.2 További információk: 

Nemzeti szabályozások: N/A 

Tengeri szennyezési osztály: N/A 

 

16 Egyéb információk 

S-16 : Gyújtóforrásoktól távol tartandó. 

(Tilos a dohányzás)  

R-11 : Rendkívül gyúlékony.  

R-36 : Szem irritációját okozhatja. 

R-43 : Bőrrel érintkezve annak túlérzékenységét okozhatja.  

R-67 : Gőzei álmosságot és szédülést okozhatnak.. 

 

Jelen adatok olyan információkra lettek alapozva, amelyek megbízható forrásként szolgálnak a cég legjobb tudása szerint, 

de a SEIKO SEISAKUSYH0 Co., Ltd.nem garantálja ezek pontosságát vagy teljességét. Az adatok csak az itt megadott anyagra vonatkoznak,  

és nem vonatkozik arra az esetre, ha más anyagokkal együtt, vagy más folyamatokban használjuk. 

SEIKO SEISAKUSHO Co., Ltd. nem vállal jogi felelősséget a használatukért vagy az információkba vetett bizalomért. 


