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BIZTONSÁGI ADATLAP

1 - AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A CÉG/VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE
Az anyag vagy készítmény megnevezése:

Név: ALVEOGYL.
Termékkód: 113/08.

Cég/vállalat megnevezése:
Bejegyzett cégnév: SEPTODONT Ltd.
Cím: Units R&S    Orchard Business Centre    St Barnabas Close.ME16 OJZ.Allington, Maidstone, Kent.EK.
Telefon: + 44.1.622.69.55.20.     Fax: + 44.1.622.69.55.21.
msds@septodont.com
Forgalmazó

Sürgõsségi telefonszám: 0870 600 6266.
Társaság/Szervezet: EK Nemzeti Mérgezési Sürgõsségi telefonszám

2 - VESZÉLYEK MEGJELÖLÉSE
Jelen termék nincsen gyúlékony anyagként besorolva. A területen jelen lévõ másik termékekre vonatkozó ajánlások érvényesek
A bõrizgató hatás lehetõsége fennáll.
A bõr érzékenyítésének lehetõsége fennáll. A készítmény bõrizgató hatású is lehet, és az elhúzódó érintkezés ezt fokozhatja is.

Készítmény besorolása:

Izgató hatású
R 43 Bõrrel való érintkezés érzékenységet idézhet elõ.
R 38 Bõrizgató hatású.

Egyéb adat:
Kiszerelés < 125 ml.

3 - ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖSSZETEVÕKRÕL
Teljes szöveg a veszélyességi besorolásokról a 3. számú mellékletben található, ld. a 16. bekezdésben.

Önmagukban jelen lévõ veszélyes anyagok:
(elégséges töménységben vannak a készítményben, hogy annak olyan toxikológiai tulajdonságokat adjanak, ami 100%-os tiszta állapotukban jellemzõ)

INDEX CAS szám     EK szám        Név   Jelzés     R: %
10808423 EUGENOL  Xi 38  43 10 <= x % < 25

Egyéb veszélyt jelentõ anyagok:
Nincs ismert anyag ebben a besorolásban.

Veszélyességi határérték alatti töménységben jelen lévõ anyagok:
INDEX CAS szám     EK szám        Név Jelzés R: %
10808393 151-21-3 205-788-1         NÁTRIUM-LAURIL-SZULFÁT  Xn 11  37/38  41  20/22 0 <= x % < 2.5

Egyéb anyagok foglalkozásköri kitettség határértékkel:
INDEX CAS szám     EK szám        Név Jelzés R: %
10808100 471-34-1 207-439-9         KALCIUM-KARBONÁT 10 <= x % < 25

4 - ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁSI ELÕÍRÁSOK
Általános szabályként, kétség vagy fennálló tünetek esetén mindig hívjon orvost.
SOHA ne próbáljon nyelésre bírni eszméletlen embert.

Kifröccsenés vagy szemmel való érintkezés esetén:
Mossa ki alaposan a szemét, a szemhéjait nyitva tartva, lágy, tiszta vízzel, 15 percen át.
Irányítsa a beteget szemész szakorvoshoz, különösen, ha bármilyen pirosság, fájdalom, vagy látásromlás jelentkezik.

Kifröccsenés vagy bõrrel való érintkezés esetén:
Távolítsa el a szennyezõdött ruhát, és alaposan mossa le a bõrét vízzel és szappannal, vagy más szokásos tisztítóval.
NE használjon oldószert vagy higítót.
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Ha az érintett terület kiterjedése nagy, és/vagy a bõr sérült, akkor szakorvostól kell tanácsot kérni, vagy a beteget kórházba kell szállítani.
Lenyelés esetén:

Lenyelés esetén, ha a mennyiség kicsi (nem több, mint egy nyelet), öblítse ki vízzel a száját, és kérjen szakorvosi tanácsot.
Azonnal hívjon orvost, és mutassa meg neki a címkét.

5 - TÛZVÉDELMI ELÕÍRÁSOK
Nem alkalmazható.

6 - ELÕÍRÁSOK VÉLETLEN FELSZABADULÁS ESETÉN
Személyi biztonsági óvintézkedés:

Kerüljön minden érintkezést a bõrrel és a szemmel.
Tanulmányozza a 7. és 8. pontok alatt felsorolt biztonsági elõírásokat.

Környezetvédelmi elõírások:
Elõzze meg az anyagnak lefolyóba vagy vizi útra kerülését.
Használjon tartályt a keletkezõ hulladék kezelésére, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelõen (ld. 13. pont).
Ha a termék beszennyezi a vizi utakat, folyókat vagy csatornákat, a megfelelõ hivatalos úton értesítse az illetékes hatóságokat

Takarítás módja:
Tisztítsa tetszõleges szintetikus mosószerrel, ne használjon oldószereket.

7 - KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
A tárolási elõírásokkal kapcsolatos szabályozások a termékkel foglalkozó munkahelyekre vonatkoznak.
Bárki, akinek a múltban bõrérzékenysége volt, ne kezelje ezeket a termékeket.

Tûzvédelem:
Elõzze meg illetéktelen személy hozzáférését.

Ajánlott felszerelés és eljárások:
Személyi biztonságot ld. 8. §.
Tanulmányozza a leírásban kifejtett óvintézkedéseket, valamint az ipari biztonsági szabályozásokat.
Kerülje a termék bõrrel vagy szemmel való érintkezését.

Tilalmas eszközök és eljárások:
Tilos a dohányzás, evés és ivás azokban a helyiségekben, ahol a készítményt használják
Sose nyissa ki a csomagolást nyomás alatt

Tárolás:
Tartsa a tárolót hûvös helyen, szorosan lezárva.

8 - FELSZABADULÁS FELÜGYELETE/SZEMÉLYI VÉDELEM
Használjon személyi védõfelszerelést a 89/686/EGK utasítás szerint.
Bárki, akinek a múltban bõrérzékenysége volt, ne kezelje ezeket a termékeket.

Felszabadulási határértékek (2003-2006):
UK/WELs TWA: STEL: Plafon: Definíció: Kritérium:
471-34-1 10 mg/m3 - - - TI
UK/OES TWA: STEL: Plafon: Definíció: Kritérium:
471-34-1 4 mg/m3 - - - R
471-34-1 10 mg/m3 - - - TI
ACGIH/TLV TWA: STEL: Plafon: Definíció: Kritérium:
471-34-1 10 mg/m3 - - - -

Kéz védelme:
Védõkrém használható a kitett bõrre, de nem alkalmazható a termékkel való érintkezés után.
A kézzel való hosszas vagy ismétlõdõ érintkezés esetén használjon megfelelõ kesztyût.

Szem és arc védelme:
Kerülje a bõrrel és a szemmel való érintkezést. Viseljen védõszemüveget.
Biztosítsanak szemmosót azokon a munkahelyeken, ahol a termékkel folyamatosan foglalkoznak

Bõr védelme:
További tájékoztatásért ld. B.AL. 11. § - Toxikológiai tájékoztatás.

- Az Európai Címke Rendszer® engedélyével készült MSDS szoftver az InfoDyne-tõl - http://www.infodyne.fr -
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9 - FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJONSÁGOK
Általános tájékoztatás:

Fizikai állag: paszta
Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti tájékoztatás:

Anyag vagy készítmény pH-ja: nem alkalmazható.
A pH nem mérhetõ vagy értéke nem lényeges.
Forráspont/forrási tartomány: nincs meghatározva.
Lobbanáspont tartománya: nem alkalmazható.
Gõznyomás: nem alkalmazható.
Sûrûség: nincs meghatározva.
Vízoldékonyság: Oldhatatlan.

Egyéb tájékoztatás:
olvadáspont/olvadási tartomány: nincs meghatározva.
Öngyulladási hõmérséklet: nincs meghatározva.
Bomláspont/bomlási tartomány: nincs meghatározva.

10 - ÁLLANDÓSÁG ÉS KÖLCSÖNHATÁSOK
A készítmény állandó a biztonsági adatlap 7. §-ában ajánlott kezelési és tárolási körülmények között.

11 - TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS
A termékre magára vonatkozóan nincs elérhetõ adat.
Általános megállapítás, hogy a tárolt anyagok feltételezhetõen jelentõs izgalmat okoznak, mely legalább 24 óráig tart azután, hogy az
 állat egészséges, sértetlen bõrére felhelyezik 4 órás idõtartamra.
Általános megállapítás, hogy a tárolt anyagok feltételezhetõen érzékenységet okoznak bizonyos, erre fogékony alanyoknál,
 bõrrel való kapcsolat útján.

12 - ÖKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS
A termékre magára vonatkozóan nincs elérhetõ ökológiai adat.
Ne engedje az anyagot lefolyóba vagy vizi útra kerülni.

13 - HULLADÉKKEZELÉSI SZEMPONTOK
Ne engedje lefolyóba vagy vizi útra.

Hulladék:
A hulladék újrahasznosítása vagy elhelyezése a hatályos törvénynek megfelelõen, lehetõleg engedélyezett gyüjtõ vagy cég által történjen.
Ne szennyezze hulladékkal a talajt vagy a vizet, ne ürítse a hulladékot a környezetbe.

Szenyezett csomagolás:
Ürítse ki teljesen a tárolót. A címké(ke)t hagyja a tárolón.
Adja át engedéllyel rendelkezõ hulladékszállítónak.

14 - SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Szállítási osztályozástól és besorolástól mentes.
A terméket a következõ rendelkezéseknek megfelelõen szállítsa: úton ADR, vasúton RID, tengeren IMDG és légi úton ICAO/IATA (ADR
 2009 - IMDG 2008 - ICAO/IATA 2009).

15 - KÖTELEZÕ TÁJÉKOZTATÁS
Jelen készítményt a <Minden készítmény> 1999/45/EK néven ismert utasításnak és alkalmazásainak megfelelõen osztályozták
Ezen túl a 2008/58/EK utasítás a 67/548/EEC (Veszélyes anyagok) utasítás 30° alkalmazásával lett számba véve.
Ezen túl a 2009/2/EK utasítás a 67/548/EEC (Veszélyes anyagok) utasítás 31° alkalmazásával lett számba véve.
Ezen túl az 1272/2008 sz. Szabályozás (EK) lett számba véve.
Jelen termék nem minõsül gyúlékonynak.
Kiszerelés < 125 ml.
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Készítmény besorolás:

Izgató hatású
Tartalmaz:

EUGENOL
Különleges veszélyek a készítménnyel összefüggésben és biztonsági ajánlások:

R 43 Bõrrel való érintkezés érzékenységet okozhat.
R 38 Bõrizgató hatású.
S 24 Kerülje a bõrrel való érintkezést.
S 37 Viseljen megfelelõ kesztyût.
S 60 Jelen anyagot és tárolóját veszélyes hulladékként kell kezelni.

16 - EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS
Mivel a felhasználó munkakörülményei nem ismertek számunkra, jelen biztonsági adatlapon nyújtott tájékoztatás jelenlegi ismereteinken,
 valamint a nemzeti és közösségi rendelkezéseken alapszik .
A terméket tilos bármilyen célra felhasználni az 1. fejezetben meghatározottakon kívül, az írott használati utasítások elõzetes bírása nélkül.
Mindig a felhasználó felelõssége, hogy a törvényi követelmények és helyi szabályozások betartásához minden szükséges intézkedést megtegyen.
Jelen biztonsági adatlapon adott tájékoztatást a termékünkre vonatkozó biztonsági követelmények leírásának kell tekinteni, és nem
 a tulajdonságaira vonatkozó jótállásnak

A 3. részben szereplõ veszély besorolások teljes kiírása:
R 11 Erõsen gyúlékony.
R 20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas.
R 37/38 Izgatja a bõrt és a légzõrendszert.
R 38 Bõrizgató hatású.
R 41 Komoly szemkárosodás veszélye.
R 43 Bõrrel való érintkezés érzékenységet okozhat.

- Az Európai Címke Rendszer® engedélyével készült MSDS szoftver az InfoDyne-tõl - http://www.infodyne.fr -


