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BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 
 

 
 Kelt: 2003.12.13. 
 
   1. A készítmény és a gyártó megnevezése: 
  
 1.1. A készítmény megnevezése: 
 
  Megnevezés:  COLOSOL-7000 - FOTÓEMULZIÓ. 
 
 1.2. A termék leírása:  Kék viszkózus folyadék érzékenyítővel. 
 
    

1.3.  Gyártja: 
 
    Anglia 
            

 1.4 Forgalmazza:  
    A cég neve :   PlastiPrint Gyártó és Szolgáltató Kft. 
    Címe          :   1211  Budapest,  Bajáki F. u. 27. 
    Ország       :   Magyarország 
 
   2. Összetétel / alkotóelemek: 

 
Veszélyes alkotórészek :  

84-74-2 dibutil-fthalat  1-5% 
       Xn, N; R 62-63-50-53 
3. Veszélyesség jelölése:      

 
A veszély megjelölése : Törölve. 
 
Osztályozási rendszer :  
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból 
származó és a cégek által megadott adatok. 

 
4. Elsősegély: 
 

Általános információk:  Eszméletlen személyt ne hánytassunk és ne itassunk folyadékkal. 
 

Belégzés  :  Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.  
 
Bőr :   Azonnal mossuk le vízzel és szappannal, és jól öblítsük le.  

 
Szem :  A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a 

szemhéjat nyitva tartjuk.  
 

Száj :  Itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről.    
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  5. Tűzvédelem: 
 

Megfelelő tűzoltószerek: 
CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló 
porral oltsuk. 

 
Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek :  

Vízsugár 
 
Az anyag égéstermékei vagy gázai által keltett különleges veszélyeztetettség :  

Tűzeset során Szénmonoxid ( CO ) szabadulhat fel. 
Bizonyos körülmények között a tüzek során egyéb mérgező anyagok nyoma nem zárható 
ki. 

 
Védőfelszerelés : 

Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot. 
 
További adatok :   

A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük. 
 
6. Óvintézkedések baleset esetén: 
 

Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: 
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről. 
Viseljünk védőfelszerelést.  
Távolítsuk el a védtelen személyeket. 

 
Környezetvédelmi intézkedések :  

Hígítsuk fel sok vízzel. 
 
Tisztítási / eltávolítási eljárások :  

Folyadékot megkötő anyaggal ( homok , kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő 
anyag ) itassuk fel.   

 
 
  7. Kezelés, tárolás: 
 

Információk a biztonságos kezeléshez : 
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk. 
Hő és közvetlen napsugárzás ellen védjük. 

 
Raktározás :  

Együttes tárolással kapcsolatos információk:  
Ne tároljuk együtt lúgokkal. 
Ne tároljuk együtt oxidáló és savas anyagokkal. 

 
  8. Az anyag hatásának korlátozása és személyes védőfelszerelés :  
 

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel : 
84-72-2 dibutil-fthalat 

TLV: Rövid ideig tartó adat : 4 mg / m3   
   Hosszú ideig tartó adat : 2 mg / m3  
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Általános védekezési és higiéniai intézkedések :  

A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le. 
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. 
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. 
Kerüljük a bőrre jutást. 

 
Légzésvédelem :  

Megfelelő helyiség szellőzés esetén nem szükséges. 
 
Kézvédelem :  

Védőkesztyű. 
 
Szemvédelem : 

Védőszemüveg. 
 
Testvédelem:  

Védőruházat. 
  9. Fizikai-kémiai tulajdonságok: 

 
Forma : folyékony 

Szín : kék 

Szag : jellegzetes 

Állapotváltozás:  

Olvadáspont / olvadási tartomány : nem meghatározható. 

Forráspont / forrási tartomány : 1000C 

Lobbanáspont: Nem alkalmazható. 

Gyulladási hőmérséklet: 4100C 

Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad. 

Robbanásveszély : Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. 

Gőznyomás 200C –nál : 23 hPa 

Sűrűség :  200C – nál 1,060 g / cm3   

Víz : Teljes mértékben keverhető. 

Oldószer tartalom : Szerves oldószerek : 0 % 

 
 10. Stabilitás és reakcióképesség: 
 

Termikus bomlás / kerülendő feltételek : Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. 
 
 11. Toxikológiai adatok: 
 

További toxikológiai információk : További adatok nincsenek. 
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12. Adatok  a környezetvédelemhez:  

 
Adatok az eliminációhoz ( leépíthetőség ) :  
Egyéb információk : 
OECD301D:  
COD  464 mg / g 
BOD5  19% 
BOD 15 41% 
BOD 28  48%    
 
Általános információk : 
Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a 
környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.   
     

  
13. Kezelési információ: 
 

Ajánlás : A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. 
  
14. Szállításra vonatkozó előírások: 
 

ADR/RID szerinti közúti szállítás ( határátlépéssel ) : 
ADR/RID-GGVS/E osztály :    - 
 
Tengeri szállítás IMDG :  
IMDG – osztály :  - 
 
Légi szállítás ICAO-TI és IATA – DGR: 
ICAO / IATA – osztály : -  

 
 15. Előírások EGK irányelvek szerinti jelölés 

 
EGK irányelvek szerinti jelölés : 
A termék nem jelölésköteles „ az EK általános gyártási besorolási irányelve ” érvényes 
kiadásában szereplő számítási eljárás alapján. 
A vegyszerek kezelésénél szokásos óvatossági rendszabályokat vegyük figyelembe.  

 
 16. Egyéb: 
 
    A biztonságtechnikai adatlapot a legjobb tudásunk szerint szakirodalmi 
    adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. 
    Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó 
    kötelessége. 


