LEVENDULAOLAJ
BIZTONSÁGI ADATLAP
Verziószám:

1.1

A készítés dátuma:

2010 .1 1.3 0.

Felülvizsgálat dátuma:

2017 .0 3.1 0.
1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Term ékazonosító

Cikkszám:

2407 0

A termék neve:

LEV ENDULA OLA J

A termék angol neve:

LA V ENDER OIL

A termék latin neve:

LA V A NDULA E A ETHER OLE UM

Termék szinonim neve(i):

A ETHE R OLEUM LA V A NDULA E

Reach regisztrációs szám:

A z anyag nem tar tozik a R EA CH hatálya alá, vagy a r egisztr áció késõbbi idõpontban
vár ható, vagy az éves g yár tott mennyiség alapján r egisztr áció nem szükséges, vagy a
R EA CH r en delet 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 ellenjavallt
felhasználása:

Ellen javallt felhasználási ter ület n em ism er etes.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító cég neve:

MOLA R CHEMICA LS K FT .

Szállító cég címe, telefonszáma,
fax-száma:
Felelõs osztály email címe:

2314 Halásztelek, Ár pád utca 1. Tel.: +36 -24 527-100 Fax: +36-24 527-1 27, em ail:
m olar @m olar .hu, web: www.m olar .h u
S zányi Tamás r each@m olar .hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat:

Egészségü gyi Toxikológiai Tájékoztató S zolg álat 1 096 B ud apest, Nagyvár ad tér 2.
Tel: ( 0 6-80) 201-199 Fax: ( 06-1) 4 76 -1138 e-m ail: ettsz@okbi.antsz.hu
2. SZAKASZ: A VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás 1272/2008/EK szerint:

S kin Ir r it. 2 .; H315 - B õr ir r itáció, 2. kategór ia
S kin S en. 1. ; H317 - B õr szenzibiláció, 1. kategór ia
A quatic Ch r onic 3 . ; H41 2 - K r ón ikus vizi toxicitás, 3. kategór ia
Eye Ir r it. 2.; H319 - S zem ir r itáció, 2. kategór ia

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

Figyelmeztetõ mondatok:

H315 - B õ r ir r itáló hatású.
H317 - A ller giás bõ r r eakciót válthat ki.
H412 - Á r talm as a ví zi élõvilágr a, hosszan tar tó kár oso dást okoz.
H319 - S ú lyos szemir r itációt okoz.

Figyelmeztetés:

FIGY ELE M

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P 301+P 310 - LENY ELÉS E S ETÉ N: azonnal fo r duljon TOX IK OLÓGIA I K ÖZP ONTHOZ vag y
or voshoz.
P 280 - V édõ kesztyû / védõr uha/ szemvédõ/ ar cvédõ használata kötelezõ.
P 273 - K er ülni kell az an yagnak a kör nyezetb e való kiju tását.

Veszélyjelek, piktogramok:

Az ebben a szakaszban említett H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL, VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK
3.1. Anyagok

CAS-szám:

9006 3-37-9
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EU-szám:

289-995-2

3.2. Keverékek

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ism ertetése

Utasítások belégzés esetére:

A sér ültet fr iss levegõr e kell vinn i. R osszullét esetén hí vju nk o r vost.

Utasítások bõrre kerülés esetére:

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

Utasítások lenyelés esetére:

Itassunk sok vizet, hánytassun k. R o sszu llét esetén hí vjun k or vost.

Egyéni védõfelszerelés az
elsõsegélynyújtók számára:

A védõfelszer eléssel kapcsolatos infor m ációkhoz lásd a 8. szakaszt.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Akut tünetek és hatások:

Nin cs info r m áció

Késleltetett hatások:

Nem ism er etes.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A szükséges orvosi ellátás leírása:

Nor mál esetben nincs szükség azonnali or vosi ellátásr a.
5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Alkalmazható tûzoltó anyagok:

szén-dioxid, hab, oltópor

NEM alkalmazható tûzoltó anyagok:

V í zsug ár

5.2. Az anyagból vagy a keverékből szárm azó különleges veszélyek

Különleges veszélyek:

Nem ér telmezh etõ.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Egyéni védõfelszerelés tûzoltáskor:

Nin cs kü lön leges elõí r ás
6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Szem élyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi elõvigyázatossági intézkedések: Nem szükséges.
Sürgõsségi ellátók esetében

A védõfelszer eléssel kapcsolatos infor m ációkhoz lásd a 8. szakaszt.

6.2. Környezetvédelm i óvintézkedések

Egyéb megjegyzések:

S zennyví z r endszer be engedni tilos. A kad ályozzuk meg, hogy az an yag csator nába,
élõví zb e, talajba ker üljön.

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

Eljárás a feltisztításra/felitatásra:

A z esetlegesen kifolyt folyadéko t nem éghetõ felszí vóképes anyaggal ( pl. hom ok, per lit,
ver m ikulit, Chem isor b® ) kell felitatni, m ajd felszed ni és g ondoskodni kell az
eltávolí tásár ól.

6.4. Hivatkozás m ás szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra:

A h ulladék kezeléssel kapcsolatos fig yelmeztetésekh ez lásd .a 13. szakaszt.
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelési elõírások:

Nin cs szükség különleg es elõí r ásr a.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási elõírások:

Nin cs kü lön leges elõí r ás.

Tárolási hõmérséklet [ÇC]:

m ax. 2 0

Nem tárolható együtt:

nincs kor látozás

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Meghatározott végfelhasználás:

A z 1.2. po ntban em lí tetteken kí vü l egyéb speciális alkalmazása n em vár ható.
8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési param éterek

Expozíciós határértékek:
Megengedett munkahelyi átlagos
koncentráció (ÁK) [mg/m3]:

A z anyagr a/ kever ékr e n in cs megállapí tva m unkahelyi expozí ciós határ ér ték a 25/ 2000
( IX .3 0.) EüM-S zCsM együttes r en deletben
nincs adat
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Munkahelyi csúcskoncentráció (CK)
[mg/m3]:
Biológiai expozíció [mg/g kreatinin]:

nincs adat
nincs adat

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelõ mûszaki ellenõrzés:
Általános elõírások:

A b izto nságo s mu nkavégzést elõsegí tõ mûszaki intézkedések elsõ bbséget élveznek az
egyéni védõ felszer elések használatával szem ben.
Nem szükséges külön elõ í r ás.

Szem,-arcvédelem:

V édõ szem üveg viselése szükséges.

Kézvédelem:

A z anyaggal való munka sor án védõkesztyû viselése szü kséges. Á ltaláno s m unkához
ajánlott tí p us: Nitr il-kaucsuk, 0,1 1 mm vastag, áttör ési idõ >4 80 m in. S p eciális
felhasználás esetén célszer û a gyár tóval konzultálni.

Légutak védelme:

Gõzök és aer oszolok képzõdése esetén szükséges.
9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

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

Külsõ jellemzõk:

szí ntelen jellegzetes szag ú folyadék

Szag:

jellegzetes

Szagküszöb érték:

Nem ism er etes.

Olvadáspont/fagyáspont [ÇC]:

Nem ér telmezh etõ.

Forráspont [ÇC]:

204

Sûrûség (¥) [g/cm3]:

0,875-0,888

pH:

nincs adat

Viszkozitás [mPa.s]:

Nin cs ad at

Gõzsûrûség (levegõ=1):

Nin cs info r m áció

Oldódás:

ví zben old hatatlan

Megoszlási hányados n-oktanol/víz log P Nin cs ad at.
(o/v):
Lobbanáspont [ÇC]:
65
Gõznyomás (20 ÇC-on) [hPa]:

Nin cs info r m áció

Gyulladási hõmérséklet [ÇC]:

Nin cs info r m áció

Robbanási határértékek (v/v %):

Nin cs info r m áció

Relatív párolgási sebesség (ButAc=1):

Nin cs info r m áció

Tûzveszélyesség:

Meghatár ozo tt kör ülmények kötött gyúlékony.

Robbanásveszélyes tulajdonságok:

Nem r obbanásveszélyes anyag.

Oxidáló tulajdonságok:

Nem oxidáló anyag.

Törésmutató (¿):

0,874-0,891
10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

R end eltetésszer û kezelés esetén veszélyes r eakciók nem vár hatók.

10.2. Kémiai stabilitás

A z anyag nor mál kör ülm én yek között stab il.

10.4. Kerülendõ körülmények:

Nin cs info r m áció

10.5. Nem összeférhetõ anyagok

Nor mál kö r ülmények között nincs ilyen.

10.5. Nem összeférhetõ anyagok

Nin cs info r m áció.

10.6. Veszélyes bomlástermékek:

Nor mál tár o lási kör ülmények kö zött nin cs bom lás.
11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó inform áció

Akut toxicitás szájon át:

Ém elygés,hányás és hasm enés jelentkezhet.

Akut toxicitás bõrön át:

B õr ir r itáló h atású .

Akut toxicitás belégzés:

Nin cs ir r itáló hatása.
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Ökotoxicitási adatok:

12.3. Bioakkumulációs képesség:

Nin cs info r m áció.
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12.3. Bioakkumulációs képesség:

Nin cs info r m áció.

12.5. A PBT és vPvB értékelés
eredményei

P B T/ vP vB vizsgálatot n em végeztek, m er t kém iai biztonság i vizsgálat nem szükséges, vag y
nem tör tént.
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladék kezelési m ódszerek:

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Szárazföldi szállítási besorolás (RID/ADR):

Nincs besor olva

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
15.1. Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelm i jogszabályok:

Az anyag nem szerepel sem a 96/82/EK rendeletben (SEVESO), sem a 123/2009
(VI.12.) Korm. rendeletben (PIC), sem a 94/33/EK irányelvben (fiatalkorúak
munkavégzése), sem pedig a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben (légszennyező kibocsátás)
15.2. Kém iai biztonsági értékelés

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

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

H315

B õr ir r itáló h atású .

H317

A ller giás b õr r eakciót válth at ki.

H319

S úlyos szem ir r itációt okoz.

H412

Á r talm as a ví zi élõvilág r a, hosszan tar tó kár osodást okoz.

FIGYELMEZTETÉS:

A m egad ott infor m ációk jelen tud ásunkon alap uln ak és a ter m ék szállí tott állapo tár a
vonatkoznak. A z adatlap csak a bizto nsági kö vetelm én yek szem pontjáb ól jellem zi a
ter méket, és nem ar r a szolgál, hogy an nak bizon yos tulajdon ságait gar antálja, nem
helyettesí ti a ter mékspecifikációt. A z ér vényes r en deletek betar tása, az esetleges speciális
felhasználási technológ iának m eg felelõ bizto nsági elõí r ások kialakí tása és betar tása
felhasználó feladata. A z anyaggal ( készí tm énnyel) kap csolato s konkr ét felhaszn álási m ód
sor án a 98/ 24/ E K ir ányelv alapján fel kell m ér ni és ér tékelni kell a m unkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat.

Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.
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