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Biztonsági adatlap 
 

Forgalmazó:   Colosnails Kft. 
Kereskedelmi név:  Clearshield Type C 
Készült:    2012. február 12.  
Kiadás:    1. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

1. A termék megnevezése: 
 

Clearshield Type C 
 
1.1. Gyártó azonosítása: 
 
Marabu North America LP 
PO Box:40397 
USA Charleston, SC 29423-0397 
T: ++1-843-886-0094, fax:++1-843-886-3701 

 
1.2. Forgalmazó azonosítása: 
 
Colosnails Kft. 
1115 Budapest Bártfai u. 44. fszt. 
tel.: (20) 333 0606 
e-mail:sales@lfpmarket.hu 
Felelős személy:Friedl-Kiss Viktor ügyvezető igazgató 

 
1.3. Felhasználás: 
 
Szinonim elnevezés: – 
Segédanyag. Kizárólag nyomdaipari felhasználásra. 

 
1.4. Vészhelyzet esetén: 
 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (24 órás szolgálat) 
Budapest Nagyvárad tér 2.  
Információs segélytelefon (06)-80-20-11-99 

 
2. Veszély azonosítása: 
 
2.1. A 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint: 
 

 Xi:Irritáló, N:Környezeti veszély 
R43:Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású). 
R52/53:Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást 
okozhat. 
S36/37/39:Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell használni. 
S61:Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági 
adatlap. 

 
3. Összetétel 
 
Vizes polimer emulzio. 
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Összetevő:  Polioxi(methil-1,2-etanediyl), α-(metilfenil)-ω-hidroxi 
CAS-szám:  9064-13-5 
EC-szám:  – 
Tartalom:  1 - 5% 
Veszély:  Xi:Irritáló 
R-mondatok:  43 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Összetevő:  N-metil-2-pirrolidon 
CAS-szám:  872-50-4 
EC-szám:  212-828-1 
Tartalom:  1 - 5% 
Veszély:  Xi:Irritáló, Repr.cat.:2 
R-mondatok:  36/38-61 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Összetevő:  propán-1,2-diol 
CAS-szám:  57-55-6 
EC-szám:  200-338-0 
Tartalom:  1 - 5% 
Veszély:  Xi: Irritáló  
R-mondatok:  36 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Összetevő:  2-(2-butoxietoxi)-etanol 
CAS-szám:  112-34-5 
EC-szám:  203-961-6 
Tartalom:  1 - 5% 
Veszély:  Xi: Irritáló 
R-mondatok:  36 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Összetevő:  polipropilenglikol 
CAS-szám: 25322-69-4 
EC-szám:  500-039-8 
Tartalom:  1 - 5% 
Veszély:  Xn:Ártalmas 
R-mondatok:  22 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Összetevő:  (2-metoxi-dietiloxi)-propanol 
CAS-szám:  111109-77-4 
EC-szám:  404-640-5 
Tartalom:  1 - 5% 
Veszély:  Xi: Irritáló 
R-mondatok:  36/37/38 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Összetevő: 
Reakcióelegy: 
α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butil-4-hidroxifenil)-propionil- ω –hidroxipoli 
(oxiethilen) és α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butil-4-hidroxifenil)propionil-ω-3-(3-
(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butil-4-hidroxifenil)propioniloxipoli(oxietilén) keveréke 

CAS-szám:  – 
EC-szám:  400-830-7 
Tartalom:  0,5 - 1% 
Veszély:  Xi:Irritáló, N: Környezeti veszély 
R-mondatok:  43-51/53 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Összetevő:  BIS(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-sebacate 
CAS-szám:  41556-26-7 
EC-szám:  255-437-1 
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Tartalom:  <0,5% 
Veszély:  Xi:Irritáló,N:Környezeti veszély 
R-mondatok:  43-50/53 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Összetevő:  metil-1,2,2,6,6,-pentametil-4-piperidilsebacate 
CAS-szám:  82919-37-7 
EC-szám:  280-060-4 
Tartalom:  <0,5% 
Veszély:  Xi:Irritáló:N: Környezeti veszély 
R-mondatok:  43-50/53 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Expozíció/Elsősegélynyújtás: 
 
Szembe jutás esetén: Kontaktlencsét eltávolítani, 15 percen keresztül folyóvízzel öbíteni a szemet. 
Azonnali orvosi segítség szükséges. 
Bőrre jutás esetén: Mossa le bő vízzel,szappannal. Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Ne 
használjon oldószert vagy higítót. Kérjen orvosi segítséget. 
Belélegzés: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomban es melegen kell tartani. Légzési 
nehézségek esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Azonnali orvosi segítség kell. 
Lenyelés: Alaposan öblítse ki a sérült száját. Ne hánytassa a sérültet! Kérjen orvosi segítséget. 
 

5. Tűzveszélyesség: 
 
Az oltóanyagot a környezet alapján válassza meg. A termék csak a víztartalmának elpárolgása után 
ég. Égés közben ártalmas gázok, gőzök képződnek, viseljen túlnyomásos légzésvédőt. A lezárt 
konténereket vízpermettel hűtse. 
Megfelelő oltóanyag:  hab, vízpermet, széndioxid, homok. 
Nem alkalmazható oltóanyag:  –  
 

6. Óvintézkedés szabadba jutás esetén: 
 
Viseljen vedőszemuveget, vedőruhat. Előzze meg a froccsenest, permet es aeroszol kepződest, 
szukseg 
eseten viseljen legzesvedőt. 
Akadalyozza meg, hogy az anyag csatornaba, termeszetes vizekbe vagy talajra jusson. 
A kiomlott termeket homokkal vagy egyeb inert anyaggal itassa fel, majd a szennyezett teruletet 
mososzerrel 
es bő vizzel mossa fel. A szennyezett abszorbenst jelolt kontenerbe gyűjtse ossze. A hulladekot a 
kornyezetvedelmi előirasoknak megfelelően kezelje. 
 

7. Kezelés, tárolás: 
 

7.1. Munkavégzés: 
 
Kerulje el a keszitmeny szembe es bőrre jutasat, viseljen vedőszemuveget, vedőruhat. Gondoskodjon 
megfelelő szellőzesről. Tartsa be az altalanos munkahigieniai előirasokat. Tilos a dohanyzas. 
 

7.2. Tárolás: 
 
Tárolja hűvös, de fagymentes helyen. Óvja sugárzó hőtől. Tartsa távol minden gyújtóforrástól, tilos a 
dohányzás. Az edényt használat után gondosan zárja le. 
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8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: 
 
Munkaegészségügyi határértékek: nem szabályozott 
Légzésvédelem: Biztosítson megfelelő szellőzést, szükség esetén viseljen légzésvédőt, P2 betéttel. 
Bőr védelme: Használjon antisztatikus védőruhát. A védőruhát szennyeződés után le kell cserélni, a 
szennyezett bőrfelületet bő szappanos vízzel mossa le. Vészzuhany legyen elérhető közelségben. 
Kéz védelme: Viseljen védőkesztyűt (EN 374 szabvány szerint), ajánlott: LLDPE, 0,06mm, áttörési 
idő >480 perc. 
Szem védelme: Használjon védőszemüveget, szemmosó legyen elérhető közelségben. 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 
 
Halmazállapot: folyékony 
Szín:   tejfehér 
Szag:  alkoholos 
pH:   9 - 10 

Forráspont:  >100℃ 
Gőznyomás:  23 hPa (20 ℃) 
Oldékonyság:  vízoldékony 

Sűrűség:  1,03 kg/dm3 (20℃) 
 

10. Stabilitás és reakciókészség: 
 
Az előírt tárolási és felhasználási körülmények között a termék stabil. 
Kerülendő hatások: magas hőmérséklet, fagy 
Kerülendő anyagok: oxidálószerek, erős savak, erős lúgok 
Bomlástermékek: szénmonoxid, széndioxid, nitrogén-oxidok 
 

11. Toxikológiai adatok: 
 
Nincs számszerű adat. 
Szenzibilizáló (túlérzékenységet okozó)hatású. A túlérzékenység az ismételt expozíciók során egyre 
erősebbé válhat. Ha a valakinél kialakult a túlérzékenység fokozottan el kell kerülni az anyaggal való 
érintkezést. Bőrre jutva, elhúzódó vagy ismételt expozíció során alakulhat ki a túlérzékenység. A 
túlérzékenység kialakulás egyénenként változó, egyeseknél többnapos késéssel fejlődhet ki.  
Tünetek: viszketés, égető érzés az exponált területen, ödéma, égő érzés a szemben. 
Szembe jutva irritációt okoz. 
Gőzének permetének belélegzése irritálhatja a légzőrendszert. 
Lenyelése esetén ártalmas lehet. 
Mutagén, rákkeltő, utódkárosító hatás: nincs adat. 
 

12. Ökotoxicitás: 
Nincs számszerű adat. Környezetre veszélyes, az anyag nem juthat talajra, élővizekbe vagy 
kommunális szennyvízbe. Talajban, vízben részlegesen oldódóik, mobilis. 
 

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 
 
A szennyezett vagy fel nem használt terméket arra feljogosított szervezetnek kell átadni. 
EWC kód: 080111*:Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy 
lakkhulladékok. 
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14. Szállításra vonatkozó előírások: 
 
ADR/RID/ADN: nem veszélyesáru. 
 

15. Szabályozási információk: 
 

 Xi:Irritáló, N:Környezeti veszély 
R43:Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású). 
R52/53:Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást 
okozhat. 
S36/37/39:Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell használni. 
S61:Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági 
adatlap. 
 

15.1. Vonatkozó jogszabályok 
 
1993 évi XCIII törvény a munkavédelemről és rendeletei; 
1907/2006/EK rendelete (REACH); 
3/2006(I.26.) EüM rendelet; 
2000 évi XXV törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei; 
44/2000(XII.27.) EüM rendelet és módosítása 33/2004(V.26.) ESzCsM rendelet; 
25/2000(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása; 
98/2001)VI.15.)korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről; 
16/2001(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; 
20/1979(IX.18.) KpM rendelet és módosításai (ADR) 
3/1984. (II. 7.) OVH, ill. 33/1993. (XII. 23.) KTM rendelet 
4/1984. (II. 7.) OVH, ill. 34/1993. (XII. 23.) KTM rendelet 
9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet. 
 

16. Egyéb információk 
 
A biztonsági adatlap a gyártó által kiadott angol nyelvű biztonsági adatlap alapján készült. Az 
előbbiekben ismertetett adatok ismereteink mai szintjén alapulnak és nem jelentenek biztosítékot a 
tulajdonságokkal kapcsolatban. A hatályos törvényeket és rendelkezéseket a vásárlóknak és a 
felhasználóknak saját felelősségükre kell figyelembe venni. 
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16.1. A biztonsági adatlapon feltüntetett R- és S-mondatok 
 
R22:  Lenyelve ártalmas. 
R36:  Szemizgató hatású. 
R36/38: Szem- és bőrizgató hatású. 
R43:  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású). 
R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
S36/37/39: Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell használni. 
S61:  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap. 


