BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 SZÁMÚ
EU RENDELET ALAPJÁN

1.

AZ ANYAG/ FELHASZNÁLÁS ÉS VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE:

Forgalomba hozatali megnevezés:
Bramac FLUID HT készre kevert fagyálló folyadék (nem szabad hígítani)
magas forráspontú glykol = polyglykol korróziót gátló anyaggal
BRIX refraktométerrel mérhető Brix-skála segítségével!

Anyag/elkészítés alkalmazása:
Iparág:

fagyálló folyadék rendszerműködtetéshez

Felhasználási mód:

szolárberendezésekben használt fagyálló folyadék

Forgalomba hozó cég megnevezése:
Bramac Kft.
Házgyári út 1.
8200 Veszprém
Telefon: +36 88 590 891

2.

LEHETSÉGES VESZÉLYEK:

Különösebb veszély nem ismert.
Segítségkérő telefonszám (gyártó): 00800 – 5121 – 5121
Anyagkulcs: 000000324944

1

3.

ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓELEMEK ADATAI:

Kémiai karakterisztika
Glikol és vízben oldódó inhibitorok

4.

ELSŐSEGÉLYRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK:

Általános utasítások
A beszennyezett, átázott ruházatot rögtön le kell venni.
Az érintettet friss levegőre kell vinni.

Belélegzés esetén
Belélegzés esetén friss levegőre kell vinni az érintettet és orvosi segítséget
kell hívni.
Bőrrel való érintkezés esetén
Bőrrel való érintkezés után rögtön bő vízzel le kell mosni.

Szembe jutás esetén
Szembe jutás esetén bő vízzel alaposan ki kell mosni és orvossal konzultálni
kell.

Lenyelés esetén
Azonnal orvost kell hívni.

5.

TEENDŐK TŰZ ESETÉN:

Alkalmas oltóanyag
A termék maga nem ég; az oltási intézkedéseket a környezet
tűzveszélyességi tulajdonságai alapján kell meghatározni.
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Különös veszély az anyagot, ill. annak égéstermékét vagy felszabaduló gázokat
tekintve
Tűz esetén veszélyt jelentő füstgázok: szénmonoxid (CO), nitrogénoxid (NOx)
Különös védőfelszerelés tűz oltása esetén:
Zárt légzőkészüléket kell alkalmazni.
6.

TEENDŐK ELŐRE NEM LÁTHATÓ KIÖMLÉS ESETÉN:

Személyre vonatkozó óvintézkedések
Arra alkalmas személyi védőfelszerelést kell használni

Környezetvédelmi intézkedések
Nem szabad belekerülni sem csatornába, sem egyéb más vízbe

Tisztítási/felszedési eljárás
Folyadékot megkötő anyaggal (mint pl. homok, kovaföld, fűrészpor, univerzális
megkötő, savmegkötő) kell felszedni.
Előírás szerint kell eltávolítani.

7.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

A biztonságos kezelésre vonatkozó utasítások
Előírás szerinti raktározás és kezelés esetén nincs szükség különösebb
intézkedésre.
Tűz- és robbanás elleni védelemre vonatkozó utasítások
A megelőző, üzemi tűz elleni intézkedések általános szabályait kell betartani.
Hőmérsékleti osztály: T2
Tárolótérre és tárolóedényre vonatkozó elvárások
Horganyzott tárolóedény használata tilos.
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Tárolóosztály:
12

nem éghető folyadék
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8.

ANYAG ELHATÁROLÁSA ÉS FELÜGYELETE / SZEMÉLYI
VÉDŐFELSZERELÉS

Általános óvintézkedések
A gőzöket ne szívja be.

Higiéniai intézkedések
Élelmiszerektől és folyadékoktól távol tartandó.

Légzés védelme
Légzés védelméről gondoskodni kell elégtelen szellőzés vagy hosszú behatás
esetén. EN 136 előírásnak megfelelő maszkot és EN 141 előírásnak
megfelelő ’A’ szűrőt (szerves gázok és gőzök) kell alkalmazni.
Szűrőberendezés alkalmazása feltételezi, hogy a környezeti atmoszféra min.
17 V% oxigént tartalmaz és a legmagasabb max. 0,5 V% megengedett
gázkoncentrációt nem lépi túl. Érvényes előírásokat figyelembe kell venni,
mint pl. EN 136/141/143/371/372 és egyéb nemzeti szabályok.

Kéz védelme
Hosszú ideig tartó igénybe vétel esetén butilkaucsukból készült kesztyűt kell
használni. Min. áttörési idő/kesztyű: 480 min. Min. vastagság/kesztyű 0,7 mm.
Rövid ideig tartó igénybevétel esetén (fröcskölés pl.) nitrilkaucsukból készült
kesztyűt kell használni. Min. áttörési idő/kesztyű 30 min, és min. kesztyű
vastagság 0,4 mm. Különleges munkatéri feltételeket valamint a kesztyűgyártó
adatait különösen a kesztyű vastagságra ill. áttörési időre vonatkozva
figyelembe kell venni.
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Szem védelme
Védőszemüveg

9.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Állaga:

folyadék

Színe:

színtelen

Szaga:

gyengén érezhető, termék specifikus

Fagyáspont:

-17°C

Dermedéspont:

kb. -23°C
Módszer: DIN 51583

Károkat nem okoz - 40°C-ig (nem repeszt, nem pattan szét)
Forráspont:

kb. 104°C (1.013 mbar)

Lobbanáspont:

nem éghető, vízalapú

Gyulladási hőmérséklet:

> 400°C

Tüzet előidéző tulajdonság:

nem alkalmazható

Öngyulladási hőmérséklet:

nem alkalmazható

Gyúlékonyság:

Alsó robbanási határ:

nincs meghatározva

Felső robbanási határ:

nincs meghatározva

Égésszám:

nem alkalmazható

Elpárolgás sebessége:

nincs meghatározva

Gőznyomás:

< 0,01 kPa (20°C)

Sűrűség:

kb. 1,08 g/cm3 (20°C-nál)

Töltési sűrűség:

nem alkalmazható
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Relatív gőzsűrűség
levegőre vonatkoztatva:

nincs meghatározva

Vízben való oldódása:

(20°C) keverhető

pH-érték:

10 (20°C)
módszer: EN 1262
Hígítatlanul lett meghatározva.

Viszkozitás (kinematikusan):

kb. 5,9 mm2/s (20°C)
Módszer: DIN 51562

10.

STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS

Hőbomlás:

> 400°C
Módszer: DSC

Veszélyes reakció:

savval létrejövő reakciók
Oxidálódó anyagokkal nem keverhető

11.

TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut orális toxicitás:

LD50 > 5.000 mg/kg (patkány)
Forrás: IUCLID

Akut inhalációs toxicitás:

nincs meghatározva

Akut bőrtoxicitás:

nincs meghatározva

Bőrre ható inger:

nincs meghatározva

Szemre ható inger:

nincs meghatározva

Érzékenység:

nincs meghatározva

Mutagenitás:

nincs meghatározva

Megjegyzések
A termék csoportba sorolása az elkészítési módjának (1999/45/EU) számítási
módszere alapján került meghatározásra.
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12.

KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ ADATOK

Biológiai lebomlás:

95%
Jól lebomló anyag
Módszer: Zahn-Wellens teszt

Haltoxicitás:

LC50 1400 mg/l

Megjegyzések:

A szakszerű alkalmazás nem okoz zavarokat a
tisztító berendezéseknél.

13.

ELTÁVOLÍTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Termék
Különleges szemétégetőbe kell szállítani a helyi hivatali előírásokat
figyelembe véve.

14.

SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

ADR

nem veszélyes

ADNR

nem veszélyes

RID

nem veszélyes

IATA

nem veszélyes

IMDG

nem veszélyes

15.

JOGI ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK

EU-irányelvek szerinti megjelölés
Az EU irányelvek szerint a termék nem jelölésköteles.
Besorolása az elkészítési irányelv (1999/45/EU) számítási módja alapján
került megállapításra.
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Anyagbiztonság megítélése
Az itt leírt anyagnak és az elkészítés során felhasznált összetevőknek a mai
napig nem áll rendelkezésre anyagbiztonsági leírás (CSA).
Nemzeti előírások

Vízveszélyességi osztály:

1 gyengén ártalmas a vízre (keverési szabályzat
adati a VwVwS alapján

16.

EGYÉB ADATOK

A megadott adatok a mai ismereteinkre alapulnak. Termékeinket a biztonsági
előírások figyelembe vételével írtuk le. A felhasználónak kell mindig
megvizsgálni, hogy a termék az igénybe vétel céljára és használatára
alkalmas-e. A károkra vonatkozó felelősség kizárva az itt közölt információk
alkalmazásával összefüggésben. Mindenkor érvényesek az általános eladási
feltételeink.
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