NAFTALIN
BIZTONSÁGI ADATLAP
1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint
Kiadásszám:

8.0

Felülvizsgálat kelte:

2011.12.15
1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSTÁSA

1.1. Term ékazonosító

Cikkszám:

06940

A termék neve

NA FTA LIN

A termék angol neve:

NA P HTHA LENE

Reach regisztrációs szám

A z anyagnak egyelõr e nincs r egisztr ációs szám a, m er t a r egisztr áció késõbbi idõpontban
vár ható, vagy az éves gyár tott mennyiség alapján r egisztr áció nem szükséges, vagy a
R EA CH r endelet 2. cikke alapján az anyag r egisztr áció alól mentes.

1.2. Az anyag vagy keverék m egfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása

Az anyag vagy keverék megfelelõ
azonosított felhasználása
Az anyag vagy keverék ellenjavallt
felhasználása

R eagens szintézis célr a, szinezékek kiindulási anyaga, dekalin, tetr alin, naftilaminok,
szulfonsavak elõállítása
Ellenjavallt felhasználási ter ület nem ismer etes.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó/forgalmazó cég neve:

MOLA R CHEMICA LS K FT.

Gyártó/forgalmazó cég címe,
telefonszáma, fax-száma:

1151 B udapest, S zántóföld út 1. Tel: 36-1-306-6476, fax: 36-1-305-0298,
email: r each@m olar .hu, web: www.molar .hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató S zolgálat 1096 B udapest, Nagyvár ad tér 2.
Tel: ( 06-80) 201-199 Fax: ( 06-1) 476-1138 e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu
2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás 1272/2008/EK szerint

Car c. 2; H351 - R ákkeltõ, 2. kategór ia
A cute Tox. 4; H302 - A kut toxicitás, 4. kategór ia
A quatic A cute 1; H400 - A kut vizi toxicitás, 1. kategór ia
A quatic Chr onic 1; H410 - K r ónikus vizi toxicitás, 1. kategór ia

Osztályozás 67/548/EGK vagy
1999/45/EK szerint

Car c. Cat. 3; R 40 X n; R 22 N; R 50-53

2.2. Cím kézési elem ek
Cím kézés 1272/2008/EK szerint

Figyelmeztetõ mondatok:

H351 - Feltehetõen r ákot okoz < m eg kell adni az expozí ciós útvonalat, ha m eggyõzõen
bizonyí tott, hogy más expozí ciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
H302 - Lenyelve ár talmas.
H410 - Nagyon m ér gezõ a ví zi élõvilágr a, hosszan tar tó kár osodást okoz.

Figyelmeztetés:

FIGY ELEM

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P 273 - K er ülni kell az anyagnak a kör nyezetbe való kijutását.
P 281 - A z elõí r t egyéni védõfelszer elés használata kötelezõ.
P 308+P 313 - Expozí ció vagy annak gyanúja esetén: or vosi ellátást kell kér ni.

Veszélyjelek, piktogramok:

Cím kézés 67/548/EGK vagy 1999/45/EK szerint

R kódok és mondatok:

22-40-50/ 53 Lenyelve ár talmas. A r ákkeltõ hatás kor látozott mér tékben bizonyí tott.
Nagyon mér gezõ a ví zi szer vezetekr e, a ví zi kör nyezetben hosszan tar tó kár osodást okozhat.
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S-kódok és mondatok:

36/ 37-46-60-61 Megfelelõ védõr uházatot és védõkesztyût kell viselni. Lenyelése esetén
azonnal or voshoz kell for dulni, az edényt/ csom agolóbur kolatot és a cí mkét az or vosnak
m eg kell m utatni. A z anyagot és/ vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell
ár talm atlaní tani. K er ülni kell az anyag kör nyezetbe jutását. S peciális adatokat kell
kér ni/ B iztonsági adatlap.

Veszélyjel és szimbólum:

Xn
2.3. Egyéb veszélyek:

N

Nem ismeretes
3. ÖSSZETÉTEL, VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

CAS-szám:

91-20-3

EU-szám:

202-049-5

EU Index-szám:

601-052-00-2

Összegképlet:

CÑÐ HÎ

Relatív molekulatömeg:

128,18
4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ism ertetése

Utasítások belégzés esetére:

A sér ültet fr iss levegõr e kell vinni. R osszullét esetén hí vjunk or vost.

Utasítások bõrre kerülés esetére:

A szennyezett r uházatot távolí tsuk el. A szennyezõdött bõr felületet bõ ví zzel m ossuk le.

Utasítások szembe kerülés esetére:
Utasítások lenyelés esetére:

Öblí tsük bõ ví zzel legalább 10 per cen ker esztül,a szemhéjakat szélesr e nyitva. Hí vjunk
szem or vost.
Itassunk sok vizet, hánytassunk. A zonnal hí vjunk or vost.

Általános leírás:

Éghetõ szilár d anyag

Tûzveszélyességi osztály:

C - TÛZV ES ZÉLY ES

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Alkalmazható tûzoltó anyagok:

ví z, szén-dioxid, hab, oltópor

NEM alkalmazható tûzoltó anyagok:

nincs kor látozás

5.2. Az anyagból vagy a keverékből szárm azó különleges veszélyek

Különleges veszélyek:

Tûz esetén veszélyes éghetõ gázok vagy gõzök képzõdhetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Egyéni védõfelszerelés tûzoltáskor:

Ne tar tózkodjunk a veszélyes zónában m egfelelõ kém iai védõöltözék és fr iss levegõs
légzõkészülék nélkül.
6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Szem élyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi elõvigyázatossági intézkedések: K er üljük a por képzõdést, ne lélegezzük be a por okat. A helyiségben fr iss levegõt kell
biztosí tani.
6.2. Környezetvédelm i óvintézkedések

Egyéb megjegyzések:

S zennyví z r endszer be engedni tilos.

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésm entesítés m ódszerei és anyagai

Eljárás a feltisztításra/felitatásra:

A z ér intett ter ületet meg kell tisztí tani. A z esetlegesen kiszór ódott anyagot fel kell söpör ni
és gondoskodni kell az eltávolí tásár ól.
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási elõírások:
Tárolási hõmérséklet [ÇC]:

S zor osan zár t edényzetben, hûvös, szár az kör ülm ények között jól szellõzött helyen
tár olandó.
m ax. 30
8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési param éterek
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Megengedett munkahelyi átlagos
koncentráció (ÁK) [mg/m3]:
Munkahelyi csúcskoncentráció (CK)
[mg/m3]
Biológiai expozíció

50
N/ A
N/ A

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Általános elõírások:

A z anyaggal végzett m unka után kezet és ar cot kell mosni szappanos ví zzel.

Szem,-arcvédelem

V édõszemüveg viselése szükséges.

Kézvédelem

A z anyaggal való munka sor án védõkesztyû viselése szükséges.

Légutak védelme

S zükséges, ha por képzõdik.
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kém iai tulajdonságokra vonatkozó inform áció

Külsõ jelemzõk

jellegzetes szagú fehér szilár d anyag

Olvadáspont [ÇC]:

79-82

Forráspont [ÇC]

218

Sûrûség (¥) [g/cm3]

1,16

Térfogattömeg [kg/m3]:

600 kg/ m3

Vízben való oldhatóság/elegyedhetõség: 0,03 g/ l
Lobbanáspont [ÇC]:

80

Gyulladási hõmérséklet [ÇC]:

540

Robbanási határértékek [v/v %]:

0,9-5,9

10.1. Kémiai stabilitás

A z anyag nor mál kör ülm ények között stabil.

10.2. Kerülendõ körülmények:

A por képzõdést ker ülni kell ( r obbanásveszély) .

10.3. Nem összeférhetõ anyagok

Oxidálószer ektõl távol tar tandó.

Veszélyes bomlástermékek:

V eszélyes bom láster m ékek nem ism er etesek.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

11.TOXIKOLÓGIAI ADATOK
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó inform áció

Általános leírás:
Akut toxicitás

Lenyelés esetén felszí vódik. Toxikus mennyiség felszí vódása után hányás, gör csök,
eszm életvesztés.
LD50 ( szájon át, patkány) : >2000 mg/ kg

Bõrirritáló hatás:

B õr ir r itációt, der m atí tiszt okozhat.

Szemirritáló hatás:

S zembe ker ülve ir r itatí v, szar uhár tya homályosodás veszélye.

Légzõszervi irritáló hatás/károsodás

P or ait belélegezve a légzõr endszer t ir r itálja.

Rákkeltõ hatás:

R ákot okozhat.

Általános leírás:

V í zi szer vezetekr e toxikus hatású.

Kémiai oxigén igény (KOI)

22 % EOI; EOI 2,99 g/ g

12.1. Ökotoxicitási adatok:

Hal: LC50: 1,99 m g/ l/ 96 h, Daphnia EC50: 2,19/ mg/ l/ 48 h

A termékre vonatkozó elõírások:

A z anyag mar adéka veszélyes hulladéknak számí t.

A csomagolásra vonatkozó elõírások:

A szennyezett ( kiür ült) csomagolóanyagot ugyanúgy kell kezelni, mint a ter méket.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladék kezelési m ódszerek

Hulladék kezelési elõírások:

Megsemmisí tés a jogszabályok alkalmazásával, er r e szakosodott gazdálkodó szer vezet
segí tségével tör ténhet.
14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. UN-szám:

1334

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelõ szállítási megnevezés

FINOMÍTOTT NA FTA LIN "K ÖR NY EZETR E V ES ZÉLY ES "
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14.3. Szállítási veszélyességi osztályok

4.1

Szárazföldi szállítási besorolás (RID/ADR):

4.1

14.4. Csomagolási csoport:

III

14.5. Környezeti veszélyek:

K ör nyezetr e veszélyes anyag

14.6. A felhasználót érintõ különleges óvintézkedések

Nem ismer etes

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
15.1. Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelm i jogszabályok:
A 96/82/EK rendelet (SEVESO) szerinti határértékek

alsó küszöbérték [to/év]

100

felsõ küszöbérték [to/év]

200
9I. csopor t alapján*
* A küszöbér ték az adott csopor tba tar tozó összes anyag együttes m ennyiségér e vonatkozik

94/33/EK irányelv alapján az anyaggal végzett tevékenység fiatal szem élyek esetén részben, vagy egészben korlátozott.
4/2011 (I.14.) VM rendelet helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről

légkibocsátási határérték [mg/m3]
15.2. Kém iai biztonsági értékelés

150
Az anyagról kémiai biztonsági értékelés egyelőre nem készült
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában szereplő R és H m ondatok:

R22

Lenyelve ár talmas.

R40

A r ákkeltõ hatás kor látozott mér tékben bizonyí tott.

R50/53

Nagyon mér gezõ a ví zi szer vezetekr e, a ví zi kör nyezetben hosszan tar tó kár osodást okozhat.

H351
H302

Feltehetõen r ákot okoz < meg kell adni az expozí ciós útvonalat, ha m eggyõzõen
bizonyí tott, hogy más expozí ciós útvonal nem okozza a veszélyt >.
Lenyelve ár talmas.

H410

Nagyon mér gezõ a ví zi élõvilágr a, hosszan tar tó kár osodást okoz.

FIGYELMEZTETÉS:

A megadott infor mációk jelen tudásunkon alapulnak és a ter mék szállí tott állapotár a
vonatkoznak. A z adatlap csak a biztonsági követelm ények szem pontjából jellem zi a
ter méket, és nem ar r a szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait gar antálja, nem
helyettesí ti a ter mékspecifikációt. A z ér vényes r endeletek betar tása, az esetleges speciális
felhasználási technológiának megfelelõ biztonsági elõí r ások kialakí tása és betar tása
felhasználó feladata. A z anyaggal ( készí tm énnyel) kapcsolatos konkr ét felhasználási m ód
sor án a 98/ 24/ EK ir ányelv alapján fel kell m ér ni és ér tékelni kell a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat.

A biztonsági adatlap megfelel a 1272/2008 EK rendelet (CLP), a 1907/2006 EK rendelet (REACH) az 1999/45 EK
irányelv, a 67/548 EGK irányelv, a 2000. évi XXV. törvény és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak.
Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.

--- 4. oldal ---

