
 

Réz 
Biztonsági adatlap 
Az 1907/2006 / EK rendelet (REACH) és az (EU) 2015/830 rendeletet módosító rendelet szerint 
 Kiadás dátuma: 19/11/11  Verzió: 1.0 

 

 

15/11/2019 EN (angol)  1/10 

 

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a társaság / und azonosítása ertaking 
1.1. Termék azonosítója 
Termék forma : Keverék 
Termék név : Réz 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, és ellenjavallt felhasználása 
1.2.1. Releváns azonosított felhasználások 
Az anyag / keverék felhasználása : MarkForged 3D nyomtatási anyag. 
1.2.2. Nem javasolt felhasználások 
További információk nem állnak rendelkezésre 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Vállalat    
MarkForged, Inc.  
85 School St  
Watertown MA 02472  
T: 844-700-1035 (9: 00-18: 00) EST)  
support@markforged.com  
www.markforged.com 

 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
Segélyhívó szám : +(36)-18088425/ 1-800-424-9300 (Chemtrec) 
 

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása 
 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 
Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint [CLP] 
Nem osztályozva. 
  
 

2.2. Címke elemek 
Címkézés az 1272/2008 / EK rendelet szerint [CLP] 
Nem alkalmazható címkézés. 
 
 

2.3. Egyéb veszélyek 
PBT: nem releváns - regisztráció nem szükséges 
vPvB: nem releváns - regisztráció nem szükséges 
Egyéb veszélyek, amelyek nem járulnak 
hozzá az osztályozáshoz 

: Az expozíció súlyosbíthatja a már létező szem-, bőr- vagy légzőkészülékeket. A 
feldolgozás során az expozíció legfontosabb útja a füstök belégzése (belélegzése).  
Ha füstöket belélegeznek, akkor olyan állapotot okozhatnak, amelyet fémfüst 
láznak hívnak, és olyan tünetekkel, amelyek az influenzára emlékeztetnek; A 
tünetek 4-12 órát késleltethetnek, és hirtelen szomjúsággal kezdődhetnek, és édes, 
fémes vagy rossz íz a szájban. Egyéb tünetek lehetnek a felső légutak irritációja, 
amelyet köhögés és a nyálkahártya kiszáradása, az érzékenység és az általános 
rossz közérzet jellemzi. Láz, hidegrázás, izomfájdalom, enyhe vagy súlyos fejfájás, 
émelygés, alkalmankénti hányás, túlzott mentális aktivitás, erős izzadás, túlzott 
vizelés, hasmenés és protézis is előfordulhatnak. Olyan anyagokat tartalmaz, 
amelyek éghető porok. Ha a terméket feldolgozzák, és por képződik, és 
gyújtóforrással szétszóródik, az éghető porrobbanást okozhat. Tartsa a lehető 
legkevesebb porszintet, és kövesse a vonatkozó előírásokat. A termék végső 
formája miatt nem valószínű, hogy éghető por keletkezik. 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk 
3.1. anyagok 
Nem alkalmazható 
 
 

3.2. keverékek 
 
 

Név Termék azonosítója % Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet 
szerint [CLP] 

Réz (CAS-No.) 7440-50-8 
(Ek). 231-159-6 

84,924 - 
94,36 

Nem osztályozva 
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4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések  
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Az elsősegély-nyújtási intézkedések 
általános 

: Soha ne adjon semmit szájon keresztül eszméletlen embernek. Ha rosszul érzi 
magát, forduljon orvoshoz (ha lehetséges, mutassa meg a címkét).  

Elsősegélynyújtás belégzés után : Ha tünetek jelentkeznek: menjen szabadba, és szellőztesse a feltételezett területet. 
Ha a légzési nehézség továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. 

Elsősegélynyújtás a bőrrel való érintkezés 
után 

: Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Öblítse az érintett területet vízzel legalább 5 
percig. Az olvadt termékkel való érintkezés után gyorsan hűtse le a bőrt hideg 
vízzel. A megszilárdult olvadt anyag bőréből történő eltávolítása orvosi segítséget 
igényel. 

Elsősegélynyújtás szembe kerülés után : Óvatosan öblítse le vízzel legalább 5 percig. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha 
vannak és könnyen megtehető. Folytassa az öblítést. A megszilárdult olvadt anyag 
eltávolítása a szemből orvosi segítséget igényel. Forduljon orvoshoz, ha irritáció 
alakul ki vagy tartósan fennáll. 

Elsősegélynyújtás lenyelés után : Öblítse ki a száját. Ne hánytasd magad. Forduljon orvoshoz. 
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 
Tünetek / hatások : Normál használat esetén várhatóan nem jelent jelentős veszélyt. Nagy mennyiségű 

porral történő hosszantartó érintkezés mechanikai irritációt okozhat. Hőégés 
veszélye az olvadt termékkel érintkezve. 

Tünetek / hatások belégzés után : Nem várható, hogy szignifikáns inhalációs veszélyt jelentene a normál használat 
feltételezett körülményei között. A porrészecskék ismételt vagy hosszantartó 
kitettsége fibrosist (pneumoconiosis) okozhat. A feldolgozás során az expozíció 
legfontosabb útja a füstök belégzése (belélegzése). Ha füstöket belélegeznek, akkor 
olyan állapotot okozhatnak, amelyet fémfüst láznak hívnak, és olyan tünetekkel, 
amelyek az influenzára emlékeztetnek; A tünetek 4-12 órát késleltethetnek, és 
hirtelen szomjúsággal kezdődhetnek, és édes, fémes vagy rossz íz a szájban. Egyéb 
tünetek lehetnek a felső légutak irritációja, amelyet köhögés és a nyálkahártya 
kiszáradása, az érzékenység és az általános rossz közérzet jellemzi. Láz, hidegrázás, 
izomfájdalom, enyhe vagy súlyos fejfájás, émelygés, alkalmankénti hányás, túlzott 
mentális aktivitás, erős izzadás, túlzott vizelés, hasmenés és protézis is 
előfordulhatnak. 

Tünetek / hatások a bőrrel való érintkezés 
után 

: A hosszan tartó expozíció bőrirritációt okozhat. Hőégés veszélye az olvadt 
termékkel érintkezve. 

Tünetek / hatások szembe kerülés után : A szemet enyhe irritációt okozhatja. Hőégés veszélye az olvadt termékkel 
érintkezve. 

Tünetek / hatások lenyelés után : Lenyelés káros hatásokat okozhat. 
Krónikus tünetek : Normál körülmények között sem várható. Hatalmas formában nincs krónikus 

veszély.  Ha fizikailag megváltoztatja az olvadt anyagból származó rések, szalagok, 
porok vagy füstök képződését: Réz: A füstök túlzott kitettsége fémfüst lázot 
okozhat (hidegrázás, izomfájdalom, hányinger, láz, torokszárazság, köhögés, 
gyengeség, rögeszmés); fémes vagy édes íz; a bőr és a haj elszíneződése. A 
nyálkahártya szöveti károsodása követheti a krónikus por expozíciót. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés feltüntetése 
Ha kitéve vagy aggódik, forduljon orvoshoz és forduljon orvoshoz. Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék tartályát 
vagy címkét. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések   
5.1. Oltóanyag 
Megfelelő oltóanyag : Száraz homok; D osztályú oltóanyag (fémpor tüzekhez). 
Nem megfelelő oltóanyag : Halogénezett vegyületek. Ne használjon nehéz vízáramot. Súlyos vízfolyás 

használata tűzt terjeszthet. Ne használjon közvetlen vizet az égő / olvadt termékre; 
gőzrobbanást és a tűz terjedését okozhatják. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Tűzveszély : Nem tekinthető gyúlékonynak, de magas hőmérsékleten éghet. 
Robbanásveszély : Maga a termék nem robbanásveszélyes, de ha por képződik, a levegőben 

felfüggesztett porfelhők robbanásveszélyesek lehetnek. 
Reakcióképesség : Környezeti hőmérsékleten és normál használati körülmények között stabil. 

Veszélyes reakciók nem fordulnak elő normál körülmények között. 
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Veszélyes bomlástermékek tűz esetén : Szén-oxidok (CO, CO 2 ). Fém-oxidok. Réz-oxidok. Azonosítatlan szerves vegyületek. 
5.3. Tanácsok a tűzoltók számára 
Óvintézkedések tűz esetén : Óvatosan járjon el bármilyen kémiai tűz esetén. 
Tűzvédelmi utasítások : Használjon vízpermetet vagy ködöt a kitett tartályok hűtéséhez. Ne lélegezzen a 

tűzből vagy a bomlásból származó gőzt. 
Védelem a tűzoltás során : Megfelelő védőfelszerelés, ideértve a légzésvédőt is, ne lépjen a tűz területére. 
Egyéb információk : Ne adjon vizet az olvadt anyaghoz, mert ez fröccsenést okozhat. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Általános intézkedések : Kerülje a szemmel, bőrrel és ruházattal való hosszantartó érintkezést. Kerülje a por 

belélegzését. Kerülje a porképződést. Ha lehetséges, hagyja, hogy az olvadt anyag 
természetes módon megszilárduljon. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátású személyzet számára 
Védő felszerelés : Használjon megfelelő egyéni védőeszközt (PPE). 
Vészhelyzeti eljárás : A felesleges személyzet evakuálása. 
6.1.2. A sürgősségi ellátók számára 
Védő felszerelés : Biztosítson megfelelő tisztítást a takarító személyzet számára. 
Vészhelyzeti eljárás : A helyszínre érkezéskor az első reagálótól várhatóan felismeri a veszélyes áruk 

jelenlétét, megvédi magát és a nyilvánosságot, megóvja a területet, és kiképzett 
személyzet segítségét hívja fel, amint a körülmények lehetővé teszik. Szellőztesse a 
területet. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
A csatornába és a nyilvános vizekbe történő bejutás megakadályozása. 
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Az elszigeteléshez : A szilárd kiömlött anyagot megfelelő akadályokkal kell ellátni, és 

megakadályozhatja a migrációt és a csatornába vagy a patakokba való bejutást. 
A takarítás módszerei : Azonnal tisztítsa meg a kiömlött anyagot, és a hulladékot biztonságosan 

ártalmatlanítsa. Hűtsük le az olvadt anyagot a terjedés korlátozása érdekében. A 
részecskék és a por esetében: A terméket a porszívózás, lapátozás vagy seprés 
segítségével vegye vissza. A mechanikus eltávolításhoz használjon porvédő szert. 
Helyezze a kiömlött anyagot egy megfelelő tartályba ártalmatlanítás céljából. A 
kiömlés után forduljon az illetékes hatóságokhoz. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Az expozíció ellenőrzéséről és az egyéni védelemről a 8. szakaszban, az ártalmatlanítási szempontokról a 13. szakaszban olvashat. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések 
További veszélyek feldolgozáskor : Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek éghető porok. Az anyag további feldolgozása 

és a por felhalmozódása esetén éghető porkoncentrációkat képezhet a levegőben, 
amelyek meggyulladhatnak és robbanást okozhatnak. Az olvadt fém és a víz 
robbanásveszélyes kombináció lehet. A savakkal érintkezve gyúlékony hidrogén-gáz 
képződhet. Hőégés veszélye az olvadt termékkel érintkezve. 

A biztonságos kezelésre vonatkozó 
óvintézkedések 

: Mielőtt étkezés, ivás vagy dohányzás, valamint a munka elhagyása előtt mossa meg 
a kezét és az egyéb veszélyeztetett területeket enyhe szappannal és vízzel. Védje a 
bőrt és a szemét az olvadt anyaggal való érintkezéstől. Kerülje a szemmel, bőrrel és 
ruházattal való hosszantartó érintkezést. Kerülje a por belélegzését. Kerülje a por 
képződését vagy terjedését. Használjon megfelelő egyéni védőeszközt (PPE).  

Higiéniai intézkedések : A helyes ipari higiéniai és biztonsági eljárásoknak megfelelően kell kezelni. A 
szennyezett ruházatot újrafelhasználás előtt mossa le. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Technikai intézkedések : Vegye figyelembe az érvényes előírásokat. 
Tárolási feltételek : Ha a tartályt nem használja, tartsa zárva. Tárolja száraz, hűvös helyen. Tartsa / 

tartsa távol közvetlen napfénytől, rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklettől és 
az összeférhetetlen anyagoktól. 

Nem összeférhető anyagok : Erős savak, erős bázisok, erős oxidálószerek. A fémekkel érintkezõen maró anyagok 
gyúlékony hidrogéngázt képezhetnek. 
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7.3. Konkrét végfelhasználás 
MarkForged 3D nyomtatási anyag. 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem  
8.1. Vezérlő paraméterek 
 

Réz (7440-50-8) 
Ausztria MAK (mg / m³) 1 mg / m³ (belélegezhető frakció)  

 0,1 mg / m³ (belélegezhető frakció, füst) 
Ausztria MAK rövid időérték (mg / m³) 4 mg / m³ (belélegezhető frakció)  

 0,4 mg / m³ (belélegezhető frakció, füst) 
Belgium Határérték (mg / m³) 0,2 mg / m³ (füst)  

 1 mg / m³ (por és köd) 
Bulgária OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ (fémgőz) 
Horvátország GVI (granična vrijednost izloženosti) 

(mg / m³) 
0,2 mg / m³ (füst)  
 1 mg / m³ (por) 

Horvátország KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (mg / m³) 2 mg / m³ (por) 

Franciaország VLE (mg / m³) 2 mg / m³ (por) 
Franciaország VME (mg / m³) 0,2 mg / m³ (füst)  

 1 mg / m³ (por) 
Görögország OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (füst)  

 1 mg / m³ (por) 
Görögország OEL STEL (mg / m³) 2 mg / m³ (por) 
USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (füst) 
Lettország OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 
Spanyolország VLA-ED (mg / m³) 0,1 mg / m³ (lásd az UNE EN 481: 1995-et a 

munkahelyi légkörben belélegezhető frakcióról) 
Svájc KZGW (mg / m³) 0,2 mg / m³ (belélegezhető por) 
Svájc MAK (mg / m³) 0,1 mg / m³ (belélegezhető por) 
Hollandia Grenswaarde TGG 8H (mg / m³) 0,1 mg / m³ (belélegezhető por) 
Egyesült Királyság WEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ (por és köd)  

 0,2 mg / m³ (füst) 
Egyesült Királyság WEL STEL (mg / m³) 0,6 mg / m³ (számított füst)  

 2 mg / m³ (por és köd) 
Cseh Köztársaság Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 1 mg / m³ (por)  

 0,1 mg / m³ (füst) 
Dánia Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 1 mg / m³ (por és por)  

 0,1 mg / m³ (füst) 
Észtország OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ (összes por)  

 0,2 mg / m³ (belélegezhető por) 
Finnország HTP-érték (8 óra) (mg / m³) 0,02 mg / m³ (belélegezhető por) 
Magyarország AK-ERTEK 1 mg / m³  

 0,1 mg / m³ (füst) 
Magyarország CK-ERTEK 4 mg / m³  

 0,4 mg / m³ (füst) 
Írország OEL (8 órás ref) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (füst)  

 1 mg / m³ (porok és pára) 
Írország OEL (15 perc ref) (mg / m3) 2 mg / m³ (porok és pára)  

 0,6 mg / m³ (számított füst) 
Litvánia IPRV (mg / m³) 1 mg / m³ (belélegezhető frakció)  

 0,2 mg / m³ (belélegezhető frakció) 
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Réz (7440-50-8) 
Norvégia Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,1 mg / m³ (füst)  

 1 mg / m³ (por) 
Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 

m3) 
0,3 mg / m³ (számított érték - füst)  
 2 mg / m³ (számított érték-por) 

Lengyelország NDS (mg / m³) 0,2 mg / m³ 
Románia OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ (por) 
Románia OEL STEL (mg / m³) 0,2 mg / m³ (füst)  

 1,5 mg / m³ (por) 
Szlovákia NPHV (priemerná) (mg / m³) 1 mg / m³ (belélegezhető frakció)  

 0,2 mg / m³ (belélegezhető frakció) 
Svédország Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,01 mg / m³ (belélegezhető frakció) 
Portugália OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (füst)  

 1 mg / m³ (por és köd) 
 

Más részeken nem szabályozott részecskék (PNOR) (Nem alkalmazható) 
Belgium Határérték (mg / m³) 3 mg / m³ (alveoláris frakció)  

 10 mg / m³ (belélegezhető frakció) 
Franciaország VME (mg / m³) 10 mg / m³ (korlátozó határ belélegezhető)  

 5 mg / m³ (korlátozó alveoláris határérték) 
USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 3 mg / m  3  Lélegezhető frakció  

 10 mg / m  3  Teljes por 
Spanyolország VLA-ED (mg / m³) 10 mg / m³ (az oldható és oldhatatlan 

kifejezéseket a vízben belélegezhető frakcióra 
vonatkoztatva értjük)  
 3 mg / m³ (az oldható és oldhatatlan 
kifejezéseket a vízzel belélegezhető frakcióra 
vonatkoztatva értjük) 

Írország OEL (8 órás ref) (mg / m³) 10 mg / m³ (összesen belélegezhető)  
 4 mg / m³ (belélegezhető) 

Írország OEL (15 perc ref) (mg / m3) 30 mg / m³ (számított összes belélegezhető)  
 12 mg / m³ (számított-belélegezhető) 

Norvégia Grenseverdier (AN) (mg / m³) 10 mg / m³ (összes por)  
 5 mg / m³ (belélegezhető por) 

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

15 mg / m³ (számított érték-összes por)  
 10 mg / m³ (számított érték - belélegezhető por) 

Szlovákia NPHV (priemerná) (mg / m³) 10 mg / m³ 
Portugália OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (belélegezhető frakció, azbeszt 

nélküli és <1% kristályos szilícium-dioxidot nem 
tartalmazó részecskék)  
 3 mg / m³ (belélegezhető frakció, azbeszt nélküli 
és<1% kristályos szilícium-dioxidot nem 
tartalmazó részecskék) 

Izland OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (összes por)  
 5 mg / m³ (belélegezhető por) 
0,5 mg / m³ (por) 
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8.2. Expozíció ellenőrzése 
Megfelelő műszaki ellenőrzések : A potenciális expozíció közelében megfelelő szem- / testmosószert kell biztosítani. 

Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, különösen zárt területeken. A részecskék és a 
por esetében: Használjon helyi kipufogógáz- vagy általános hígítási szellőztetést 
vagy más elnyomási módszereket, hogy a por szintje az expozíciós határ alatt 
maradjon. Az elektromos berendezéseket megfelelő porgyűjtő eszközökkel kell 
felszerelni. Ajánlatos, hogy minden, a termék kezelése során részt vevő 
pormennyiség-ellenőrző berendezés, például a helyi elszívó szellőztetés és az 
anyagszállító rendszerek tartalmazzon robbanásveszélyes szellőzőnyílásokat vagy 
robbanásgátló rendszert vagy oxigénhiányos környezetet. Ügyeljen arra, hogy az 
összes nemzeti / helyi előírást betartják. 

Egyéni védőeszközök : Kesztyűt. Védőruházat. Védőszemüveg. 

   
Védőruházat anyagai : Vegyileg ellenálló anyagok és szövetek. 
Kézvédelem : Viseljen védőkesztyűt. 
Szem- és arcvédelem : Vegyi biztonsági szemüveg. 
Bőr és test védelme : Viseljen megfelelő védőruházatot. 
Légzésvédelem : Ha túllépik az expozíciós határértékeket vagy irritációt tapasztalnak, jóváhagyott 

légzésvédőt kell viselni. Nem megfelelő szellőzés, oxigénhiányos légkör, vagy ha az 
expozíciós szint nem ismert, viseljen jóváhagyott légzőkészüléket. 

Egyéb információk : Használat közben ne egyen, igyon és dohányozzon. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1. Információ az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról 
Fizikai állapot : Szilárd 

  

Megjelenés : Nincs elérhető adat 
    

Szín : Nincs elérhető adat 
  

Szag : Nincs elérhető adat 
  

Szagküszöb : Nincs elérhető adat 
  

pH : Nincs elérhető adat 
  

Párolgási sebesség : Nincs elérhető adat 
    

Olvadáspont : Nincs elérhető adat 
  

Fagypont : Nincs elérhető adat 
  

Forráspont : Nincs elérhető adat 
  

Lobbanáspont : Nincs elérhető adat 
  

Öngyulladási hőmérséklet : Nincs elérhető adat 
  

Bomlási hőmérséklet : Nincs elérhető adat 
  

Gyúlékonyság (szilárd, gáz) : Nincs elérhető adat 
  

Gőznyomás : Nincs elérhető adat 
  

Relatív gőzsűrűség 20 ° C-on : Nincs elérhető adat 
  

Relatív sűrűség : Nincs elérhető adat 
    

Oldhatóság : Nincs elérhető adat 
  

Megoszlási hányados: n-oktanol / víz : Nincs elérhető adat 
     

Viszkozitás : Nincs elérhető adat 
    

Robbanásveszélyes tulajdonságok : Nincs elérhető adat 
  

Oxidáló tulajdonságok : Nincs elérhető adat 
  

Robbanási határok : Nincs elérhető adat 
  

9.2. Egyéb információk 
További információk nem állnak rendelkezésre 
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Reakcióképesség 
Környezeti hőmérsékleten és normál használati körülmények között stabil. Veszélyes reakciók nem fordulnak elő normál 
körülmények között. 
10.2. Kémiai stabilitás 
Az ajánlott kezelési és tárolási feltételek mellett stabil (lásd 7. szakasz). 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
Veszélyes polimerizáció nem fordul elő. 
10.4. Kerülendő körülmények 
Közvetlen napfény, rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklet és összeférhetetlen anyagok. A por felhalmozódása (a 
robbanásveszély minimalizálása érdekében).  
10.5. Nem összeférhető anyagok 
Erős savak, erős bázisok, erős oxidálószerek. A fémekkel érintkezõen maró anyagok gyúlékony hidrogéngázt képezhetnek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Normál körülmények között sem várható. Hőbomlás generál: Fém-oxidokat. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
11.1. Információ a toxikológiai hatásokról 
Akut toxicitás : Nincs besorolva (a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok 

nem teljesülnek) 
   
 
 
 

Bőrmarás / -irritáció : Nincs besorolva (a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

Súlyos szemkárosodás / -irritáció : Nincs besorolva (a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

Légzőszervi vagy bőr szenzibilizáció : Nincs besorolva (a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

Csírasejt-mutagenitás : Nincs besorolva (a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

Rákkeltő : Nincs besorolva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek. N. megjegyzés: Rákkeltő anyagként 
történő besorolást nem kell alkalmazni, ha a teljes finomítási eljárás 
ismert és bizonyítható, hogy az az anyag, amelyből előállították, nem 
rákkeltő.) 

 
 

Reprodukciós toxicitás : Nincs besorolva (a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

STOT - egyszeri expozíció : Nincs besorolva (a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

 
 

STOT - ismételt expozíció : Nincs besorolva (a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

 
 

Aspirációs veszély : Nincs besorolva (a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

 

Tünetek / sérülések belégzés után : Nem várható, hogy szignifikáns inhalációs veszélyt jelentene a normál 
használat feltételezett körülményei között. A porrészecskék ismételt 
vagy hosszantartó kitettsége fibrosist (pneumoconiosis) okozhat. A 
feldolgozás során az expozíció legfontosabb útja a füstök belégzése 
(belélegzése). Ha füstöket belélegeznek, akkor olyan állapotot 
okozhatnak, amelyet fémfüst láznak hívnak, és olyan tünetekkel, 
amelyek az influenzára emlékeztetnek; A tünetek 4-12 órát 
késleltethetnek, és hirtelen szomjúsággal kezdődhetnek, és édes, fémes 
vagy rossz íz a szájban. Egyéb tünetek lehetnek a felső légutak 
irritációja, amelyet köhögés és a nyálkahártya kiszáradása, az 
érzékenység és az általános rossz közérzet jellemzi. Láz, hidegrázás, 
izomfájdalom, enyhe vagy súlyos fejfájás, émelygés, alkalmankénti 
hányás, túlzott mentális aktivitás, erős izzadás, túlzott vizelés, 
hasmenés és protézis is előfordulhatnak. 
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Tünetek / sérülések Bőrrel való érintkezés után : A hosszan tartó expozíció bőrirritációt okozhat. Hőégés veszélye az 
olvadt termékkel érintkezve. 

Szembe jutás esetén tünetek / sérülések : A szemet enyhe irritációt okozhatja. Hőégés veszélye az olvadt 
termékkel érintkezve. 

Tünetek / sérülések lenyelés után : Lenyelés káros hatásokat okozhat. 
Krónikus tünetek : Normál körülmények között sem várható. Hatalmas formában nincs 

krónikus veszély.  Ha fizikailag megváltoztatja az olvadt anyagból 
származó rések, szalagok, porok vagy füstök képződését: Réz: A füstök 
túlzott kitettsége fémfüst lázot okozhat (hidegrázás, izomfájdalom, 
hányinger, láz, torokszárazság, köhögés, gyengeség, rögeszmés); fémes 
vagy édes íz; a bőr és a haj elszíneződése.  A nyálkahártya szöveti 
károsodása követheti a krónikus por expozíciót. 

 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
12.1. toxicitás 
Ökológia - általános : Nem osztályozva. Ez a termék környezeti szempontból veszélyes összetevőket 

tartalmaz, és a feldolgozás során keletkező apró forgács és por nagyon mérgező 
lehet a vízi élővilágra és káros a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okozva. 

 
 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Réz  
Perzisztencia és lebonthatóság Nincs megállapítva. 

 

Réz (7440-50-8) 
Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag nem könnyen lebontható. 

 

12.3. Bioakkumulációs képesség 
Réz  
Bioakkumulációs képesség Nincs megállapítva. 

 

12.4. A talajban való mobilitás 
További információk nem állnak rendelkezésre 
 

12.5. A PBT és a vPvB értékelés eredményei 
Réz  
PBT: nem releváns - regisztráció nem szükséges 
vPvB: nem releváns - regisztráció nem szükséges 

 

12.6. Egyéb káros hatások 
Egyéb információk : Kerülje a környezetbe jutást. 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
A termék / csomagolás ártalmatlanítási 
ajánlásai 

: A tartalmat / tartályt a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásokkal 
összhangban kell megsemmisíteni. 

Ökológia - hulladék anyagok : Kerülje a környezetbe jutást. 

14. SZAKASZ: Szállítási információk 
Az itt megadott szállítási leírásokat bizonyos feltevésekkel összhangban készítették el az SDS készítésének idején, és változók 
alapján változhatnak, amelyek ismertek vagy nem ismertek az SDS kiadásakor. 
Az ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint 
 
 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. UN-szám 
Szállításra nem vonatkozik 
14.2. ENSZ megfelelő szállítási név 
Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  
14.3. Szállítás veszélyességi osztálya (i) 
Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  
14.4. Csomagoló csoport 
Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  
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ADR IMDG IATA ADN RID 
14.5. Környezeti veszélyek 
Környezetre veszélyes: 
Nem 

Környezetre veszélyes: 
Nem 
Tengeri szennyező 
anyag: Nem 

Környezetre veszélyes: 
Nem 

Környezetre veszélyes: 
Nem 

Környezetre veszélyes: 
Nem 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
További információk nem állnak rendelkezésre. 
14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL II. Melléklete és az IBC kódex szerint 
Nem alkalmazható. 
 
 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / jogszabályok 
15.1.1. EU-előírások 
 
 

Nem tartalmaz REACH-anyagokat a XVII. Melléklet korlátozásával. 
Nem tartalmaz anyagot a REACH jelöltlistán. 
Nem tartalmaz a REACH XIV. Mellékletében szereplő anyagokat. 
 

Réz (7440-50-8) 
Az EGK-jegyzékben szerepel az EINECS (a létező kereskedelmi kémiai anyagok európai jegyzéke) 
 
 

15.1.2. Nemzeti előírások 
További információk nem állnak rendelkezésre. 
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 
  

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

Az elkészítés vagy a legutóbbi 
felülvizsgálat dátuma 

: 15/11/2019 

Adatforrások : A biztonsági adatlap elkészítéséhez megszerzett és felhasznált információk 
származhatnak az adatbázis-előfizetésekből, a kormányzati hivatalos szabályozó 
testületek hivatalos webhelyeiről, a termék- / összetevőgyártóról vagy a szállítóról 
szóló specifikus információkból és / vagy forrásokból, amelyek tartalmazzák az 
anyagokra vonatkozó adatokat és a GHS szerinti osztályozást vagy a GHS későbbi 
elfogadása. 

Egyéb információk : Az 1907/2006 / EK rendelet (REACH) és az (EU) 2015/830 rendeletet módosító 
rendelet szerint 

 
 
 
 

A változások jelzése  További információk nem állnak rendelkezésre 
 
 

Rövidítések és betűszavak 
ACGIH - kormányzati ipari higiénikusok amerikai konferenciája  
 ADN - A veszélyes áruk belvízi utakon történő nemzetközi fuvarozásáról szóló 
európai megállapodás  
 ADR - a veszélyes áruk nemzetközi közúti fuvarozásáról szóló európai 
megállapodás  
 ATE - akut toxicitási becslés  
 BCF - Biokoncentrációs faktor  
 BEI - Biológiai expozíciós mutatók (BEI)  
 BOD - Biokémiai oxigénigény  
 CAS-szám - Chemical Abstracts Service Number  
 CLP - Az 1272/2008 / EK osztályozási, címkézési és csomagolási rendelet  
 COD - kémiai oxigénigény  
 EK - Európai Közösség  
 EC50 - Medián effektív koncentráció  
 EGK - Európai Gazdasági Közösség  
 EINECS - a létező kereskedelmi kémiai anyagok európai jegyzéke  
 EMS-No. (Tűz) - IMDG vészhelyzeti ütemterv Tűz  
 EMS-No. (Kiömlés) - IMDG vészhelyzeti ütemterv  
 EU - Európai Unió  
 ErC50 - EC50 a növekedési ütem csökkentése szempontjából  
 GHS - a vegyi anyagok globálisan harmonizált osztályozási és címkézési 
rendszere  
 IARC - Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség  
 IATA - Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség  

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie  
 NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
 NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
 NOAEL - nem észlelt káros hatások szintje  
 NOEC - nem észlelt hatáskoncentráció  
 NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
 NTP - Nemzeti Toxikológiai Program  
 OEL - Foglalkozási expozíciós határértékek  
 PBT - perzisztens, bioakkumulatív és mérgező  
 PEL - megengedett expozíciós határ  
 pH - potenciális hidrogén  
 REACH - Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és 
korlátozása  
 RID - A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozására vonatkozó szabályok  
 SADT - Öngyorsító bomláshőmérséklet  
 SDS - Biztonsági adatlap  
 STEL - rövid távú expozíciós határ  
 STOT - Célszervi toxicitás  
 TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
 TEL TRK - Műszaki irányítási koncentrációk  
 ThOD - elméleti oxigénigény  
 TLM - Medián toleranciahatár  
 TLV - küszöbérték  
 TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
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 IBC kód - Nemzetközi ömlesztett vegyi anyagkód  
 IMDG - Nemzetközi tengeri veszélyes áruk  
 IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 IOELV - Indikatív foglalkozási expozíciós határérték  
 LC50 - Mediális halálos koncentráció  
 LD50 - Mediális halálos dózis  
 LOAEL - A legalacsonyabb megfigyelt káros hatások szintje  
 LOEC - A legkevésbé megfigyelt hatású koncentráció  
 Log Koc - Talaj szerves szén-víz megoszlási együtthatója  
 Log Kow - Oktanol / víz megoszlási együttható  
 Log Pow - egy feloldott anyag egyensúlyi koncentrációjának (C) aránya egy 
kétfázisú rendszerben, amely két nagyrészt nem elegyedő oldószert, ebben az 
esetben oktanolt és vizet tartalmaz  
 MAK - maximális munkahelyi koncentráció / maximális megengedett 
koncentráció  
 MARPOL - Nemzetközi egyezmény a szennyezés megelőzéséről 

 TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von 
Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
 TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine  
 TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte  
 TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte  
 TSCA - a mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény  
 TWA - Idővel súlyozott átlag  
 VOC - illékony szerves vegyületek  
 VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración  
 VLA-ED - Valim Límite Ambiental Exposición Diaria  
 VLE - Valeur Limite D'expozíció  
 VME - Valeur Limite De Moyenne kiállítás  
 vPvB - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív  
 WEL - munkahelyi expozíciós határ  
 WGK - Wassergefährdungsklasse 

 

EU GHS SDS 

 
Ez az információ a jelenlegi tudásunkon alapul, és a termék leírására szolgál kizárólag egészségügyi, biztonsági és 
környezetvédelmi követelmények céljából. Ezért nem szabad úgy értelmezni, hogy garantálja a termék különleges tulajdonságait. 
 
Nem 
Hamis 


