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1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás meghatározása

Kereskedelmi elneve-
zés: OP-Art Tartós keményítő

Gyártó/ szállító cég:
Cím:
Telefon:

Politur Vegyipari Szövetkezet
1135 Budapest, XIII. Palóc u. 14.
(1)474-6060; telefax: (1)474-6046; e-mail: info@politur.hu

Sürgősségi telefon:
Cím:
Telefon:

OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
06-80-201-199

Tervezett alkalmazás: Textiliák keményítése

2. Veszélyesség szerinti besorolás

nincs

3. Összetétel/ az alkotórészekre vonatkozó információk

Anyag/készítmény: készítmény Vizes oldat

Kémiai név: CAS-szám: EU-szám: Százalék(%)

Vinil-acetát diszperzió 50 %-os 30-50%
Módosított természetes keményítő 5% alatt
Illat anyag 1% alatt

4. Elsősegélynyújtás

Belélegezve: Nincs veszély

Bőrrel érintkezve: A bőrfelületet azonnal vízzel-szappannal le kell mosni. Bőrpanaszok ese-
tén az orvosnak meg kell mutatni.

Szembe jutva:
Ha a termék szembe kerül, akkor bő vízzel (szemhéjak széthúzása mel-
lett) azonnal perceken át kell öblíteni. Szükség esetén szemorvoshoz kell
fordulni.

Lenyelve: Lenyelés esetén az orvos tanácsát kell kérni.
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5. Tűzveszélyesség/tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi osz-
tály: „E”

6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén

Intézkedés összesze-
désre, tisztításra:

A kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal fel kell itatni és egy erre a célra
felcímkézett edényzetbe kell helyezni ártalmatlanításig.
Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével lehet..

7. Kezelés és tárolás

Tárolás szobahőmérsékleten, fagytól óvni kell!

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Műszaki intézkedések: A legtöbb feltételnek megfelelő általános szellőztetés szükséges.

Légzésvédelem:

Kézvédelem: Gumikesztyű használata ajánlott.

Szemvédelem: Szemmel való érintkezés panaszokat okozhat, károsodás nem valószínű.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: folyadék

Szín: Fehéres, tejszerű

Szag: Enyhén illatos

pH-érték: semleges

Fajsúly: Kb. 1,05 kg/l (20oC-on)

Keverhetőség vízben: keverhető
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10. Stabilitás és reakciókészség

Bomlási hőmérséklet: Normál körülmények (kezelés, tárolás) között stabil vizes oldat.

Távol tartandó: Nem szabad, hogy megfagyjon!

11. Toxikológiai információk

Akut toxicitás:

Lenyelés esetén: Kis mennyiség véletlen lenyelése nem veszélyes.

Bőrre kerülve: Egészségkárosítás egyszeri, hosszantartó expozíció esetén nem valószínű.
Ismételt expozíció bőr panaszokat okozhat.

Belélegezve: Egészségkárosítás egyszeri, hosszantartó expozíció esetén nem valószínű.

Szembe jutva: Kis mértékű szem irritációt okozhat. Szaruhártya károsodás nem valószínű.

12. Ökotoxicitás

Mobilitás,
bioakkumuláció:

Magas vízoldhatóság alapján nem várható biokoncentráció.
A vizes oldatból levegőbe történő említésre méltó elpárolgás nem várha-
tó.
Élővízbe önteni nem szabad.

Lebomlás: -

Toxicitás baktériumra: -

Kémiai oxigénigény: -

Akut haltoxicitás: -

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Termékkel kapcsolatos javaslat:

Ártalmatlanítani a háztartási hulladékra vonatkozó előírások figyelembe vételével szabad.

Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat:

Ártalmatlanítani a háztartási hulladékra vonatkozó előírások figyelembe vételével szabad.
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14. Szállításra vonatkozó előírások

Szállítás szempontjából nem veszélyes áru.
ADR/RID Nem szabályzott
ADNR Nem szabályzott
ICAO/IATA Nem veszélyes anyag
IMDG Nem szabályzott

15. Szabályozási információk

EU-jel: -

Magyar azonosítási
jel: -

R-mondatok: - Nem használható

S-mondatok: S 2 Gyermek kezébe nem kerülhet

Érvényes magyar törvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok,
készítmények: -

Veszélyes hulladékok: -

Tűzvédelem: -

Munkavédelem: -

16. Egyéb

A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó
ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tu-
lajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó
egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag
rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

Készítette: Jóváhagyta:

Buliczka István Horváthné Kálmán Katalin
Technológus Elnök


