
Felülvizsgálat dátuma: 2015.05.05. Felülvizsgálat: 4 Hatálytalanítás dátuma: 22/06/2012

BIZTONSÁGI ADATLAP
Linx Black IJ ink LC8520

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Terméknév Linx Black IJ ink LC8520

Termék szám 8520

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás Nyomdafesték.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó Linx Printing Technologies Ltd
Linx House
8 Stocks Bridge Way
Compass Point Business Park
ST IVES
Cambridgeshire PE27 5JL
UK
T: +44 (0)1480 302100 Mon-Fri 9am-5pm
F: +44 (0)1480 302116
E-mail: SDS@Linx.co.uk  Web: www.linxglobal.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Vészhelyzeti telefon 24HR: (+1)-352-323-3500; USA 1-800-535-5053

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás
Fizikai veszélyek Nincs osztályozva.

Egészségi veszélyek Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Asp. Tox. 1 - H304

Környezeti veszélyek Aquatic Chronic 2 - H411

Osztályozás (67/548/EGK)
vagy (1999/45/EK)

Xn;R65. R52/53,R66,R67.

2.2. Címkézési elemek

Piktogram

            

Figyelmeztetés Veszély
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Figyelmeztető mondatok H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H332 Belélegezve ártalmas.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331 TILOS hánytatni.
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a nemzeti előírásoknak megfelelően.

Tartalom DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED MIDDLE

Kiegészítő óvintézkedésre
vonatkozó mondatok

P264 A használatot követően a szennyezett bőrt alaposan meg kell mosni.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P321 Szakellátás (lásd orvosi ellátás a címkén).
P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tárolandó.

2.3. Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED MIDDLE 60-100%

CAS-szám: 64742-46-7 EK-szám: 265-148-2

Osztályozás
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411

Osztályozás (67/548/EGK) vagy (1999/45/EK)
Xn;R65. R66, R67.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDRODESULFURIZED
MIDDLE; GASOIL - UNSPECIFIED

1-5%

CAS-szám: 64742-80-9 EK-szám: 265-183-3

Osztályozás
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411

Osztályozás (67/548/EGK) vagy (1999/45/EK)
Xn;R20,R65. Xi;R38. N;R51/53.

Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése
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Általános információk Távolítsa el az érinett személyt a szennyezőforrástól.

Belélegzés Tilos hánytatni. Azonnal vigye az érintett személyt friss levegőre. Ha a légzés leáll, nyújtson
mesterséges lélegeztetést. Tartsa az érintett személyt melegen és nyugalomban. Azonnal
forduljon orvoshoz.

Lenyelés NE idézzen elő hányást. Gondoskodjon azonnali orvosi ellátásról. Adjon néhány kis pohár
vizet vagy tejet inni. Soha ne adjon szájon át semmit eszméletlen személynek. Vigye az
érintett személyt friss levegőre, tartsa melegen és nyugalomban, olyan testhelyzetben, hogy
könnyen tudjon lélegezni.

Bőrrel való érintkezés Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Azonnal
forduljon orvoshoz, ha tünetek lépnek fel, miután a lemosta.

Szemmel való érintkezés Távolítsa el a kontaktlencséket és nyissa a tágra a szemhéjakat. Folytassa az öblögetést
legalább 15 percig és forduljon orvoshoz.

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

Általános információk A leírt tünetek súlyossága a koncentrációtól és az expozíció hosszától függően fog változni.

Belélegzés A gőzök fejfájást, fáradtságot, szédülést és hányingert okozhatnak. Az orr, a torok és a
légutak irritációja.

Lenyelés Gyomorfájdalmat vagy hányást okozhat.

Bőrrel való érintkezés Hosszan tartó érintkezés pirosságot, irritációt és száraz bőrt okozhat.

Szemmel való érintkezés Átmeneti szemirritációt okozhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvosnak Nincsenek különleges ajánlások. Ha kétségei vannak, forduljon azonnal orvoshoz.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag Oltsa a következő közeggel: Hab. Száraz vegyi anyagok, homok, dolomit, stb.

Alkalmatlan oltóanyag Ne használjon vízsugarat oltóanyagként, mivel szétteríti a tüzet.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Speciális veszélyek Magas hőmérsékleten meggyulladhat. Rendkívüli tűz- és robbanásveszély nem észlelt.

Veszélyes égéstermékek Szén oxidjai. Nitrogén oxidjai.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelmi intézkedések a
tűzoltás során

Szabályozza az elfolyó vizet visszatartással és tartsa csatornán és vízfolyáson kívül. A tűz
közelében lévő tárolóedényeket el kell távolítani vagy vízzel kell hűteni.

Különleges védőeszközök
tűzoltók számára

Viseljen túlnyomásos független légzőkészüléket (SCBA) és megfelelő védőruházatot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések Viseljen a biztonsági adatlap 8. Szakaszában leírt védőruházatot. Ne lélegezze be a gőzt.
Biztosítson megfelelő szellőzést. Használjon megfelelő légzésvédőt, ha a szellőzés nem
megfelelő. Kicsepegés esetén legyen óvatos a csúszós padlón és egyéb felületeken.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
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Környezeti óvintézkedések Ne ürítse csatornába vagy vízfolyásokba vagy a földre. A kiömléseket vagy ellenőrizetlen
kibocsátásokat a vízfolyásokba, azonnal jelenteni kell a Környezetvédelmi Hatóságnak vagy
más illetékes hatóságnak.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A szennyezésmentesítés
módszerei

Távolítson el minden gyújtóforrást. Tilos a dohányzás, szikra, nyílt láng vagy más gyújtóforrás
a kiömlés közelében. Biztosítson megfelelő szellőzést. Viseljen megfelelő védőfelszerelést,
beleértve a kesztyűt, védőszemüveget/arcvédőt, légzőkészüléket, védőcipőt, ruházatot vagy
kötényt, szükség szerint. Itassa fel a kiömlött anyagot vermikulttal, száraz homokkal vagy
földdel és tegye tárolóedénybe. Itassa fel a kiömlést olaj-elnyelő anyaggal.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozások másik
szakaszokra

Az egyéni védelemre vonatkozóan lásd a 8. Szakaszt. A hulladékeltávolításra vonatkozóan
lásd a 13. pontot.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Használati óvintézkedések Tartsa távol hőtől, szikrától és nyílt lángtól. A sztatikus elektromosságot és a szikraképződést
kerülni kell. Kerülje a kiloccsanást. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
Biztosítson megfelelő szellőzést. Kerülje a gőzök belélegzését. Használjon jóváhagyott
légzőkészüléket, ha a levegő szennyezettsége az elfogadható szint felett van.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási óvintézkedések Tárolja szorosan zárt, eredeti tárolóedényben hűvös jól szellőzött helyen. Műanyagot, gumit
és burkolatokat megtámadhatja.

Tárolási osztály Különféle veszélyes anyagok tárolása.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Speciális végfelhasználó(k) A termék azonosított felhasználásai az 1.2 Szakaszban szerepelnek részletesen.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Összetevőkre vonatkozó
észrevételek

Nem ismertek expozíciós határértékek az összetevő(k)re.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Védőeszközök

      

Megfelelő műszaki ellenőrzés Biztosítson megfelelő szellőzést. Kerülje a gőzök belélegzését. Vegye figyelembe a termék
vagy összetevői foglalkozási expozíciós határértékeit.

Szem-/arcvédelem Viseljen vegyszerálló védőszemüveget.

Kézvédelem Vegyszerálló, át-nem-eresztő, a vonatkozó szabványnak megfelelő kesztyűt kell viselni, ha a
kockázatértékelés szerint a bőrrel való érintkezés lehetséges. Nitril gumi. vagy A következő
anyagból készült kesztyű ajánlott: Polivinil klorid (PVC). A legalkalmasabb kesztyűt kell
kiválasztani egyeztetve a kesztyűgyártóval/forgalmazóval, akik tájékoztatást tudnak nyújtani a
kesztyű anyagának áttörési idejéről. A munka előtt használt védőkrém megkönnyítheti a
bőrtisztItást a termék hatása után, de nem akadályozza meg a bőrön keresztül történő
felszívódást.
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Egyéb bőr- és egész test
védelem

Viseljen megfelelő ruházatot, hogy megelőzze a bőrrel való érintkezés lehetőségét.

Higiéniai intézkedések Használjon műszaki szabályzókat, hogy a megengedett expozíciós szintre csökkentse a
levegő szennyezettségét. A munkahelyen tilos a dohányzás. Mossa meg minden műszak
végén és evés, dohányzás és mosdó használata előtt. Használat közben enni, inni és
dohányozni nem szabad.

Légzésvédelem Nincsenek különleges ajánlások. Légzésvédelmet kell használni, ha a levegőben a lebegő
szennyeződés meghaladja az ajánlott foglalkozási expozíciós határértéket. Viseljen a
következő szűrőbetéttel felszerelt gázmaszkot/-álarcot: AX-típusú gázszűrőbetét.

Környezeti expozíció-
ellenőrzések

A szellőzésből vagy a munkafolyamat berendezéseiből származó kibocsátást ellenőrizni kell
annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők Színes folyadék.

Szín Fekete.

Szag Jellegzetes. Olaj-szerű.

Kezdeti forráspont és
forrásponttartomány

175 - 370°C @  760 mm Hg

Lobbanáspont >100°C CC (Zárttéri).

Felső/alsó gyulladási határ
vagy robbanási tartományok

Felső éghetőségi/robbanási határérték: 19% Alsó éghetőségi/robbanási határérték: 1%

Gőznyomás <1 mmHg @ 20°C

Gőzsűrűség >1

Relatív sűrűség 0.80 - 0.95 @ 25°C

Oldhatóság(ok) Oldhatatlan vízben.

Öngyulladási hőmérséklet >220°C

Viszkozitás 8-20 mPa s @ 25°C Kinematikus viszkozitás ≤ 20,5 mm2/s. @ 40°C

9.2. Egyéb információk

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Reakciókészség Nincsenek ismert reakcióképességi veszélyek a termékhez társítva.

10.2. Kémiai stabilitás

Stabilitás Normál környezeti hőmérsékleten stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók
lehetősége

Nem polimerizálódik.

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények Kerülje a hőt, lángot és más gyújtóforrást.

10.5. Nem összeférhető anyagok
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Kerülendő anyagok Erős oxidálószerek. Erős lúgok. Erős savak.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek Tűz előidéz: A termikus bomlás termékei vagy az égéstermékek a következő anyagokat
tartalmazhatják: Fojtó gázok. Szén-dioxid (CO2). Szén-monoxid (CO).

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás - belélegzés
ATE - belélegzés (gázok
ppmV)

5 696,20253165

ATE - belélegzés (gőzök mg/l) 13,92405063

ATE - belélegzés (por/köd
mg/l)

1,89873418

Belélegzés A gáz vagy gőz nagy koncentrációban irritálhatja a légzőrendszert. A túlzott expozíció tünetei
a következők lehetnek: Fejfájás. Fáradtság. Hányinger, hányás. A nagy koncentrációjú gőzök
érzéstelenítő/narkotikus hatásúak. A túlzott expozíció tünetei a következők lehetnek: Fejfájás.
Fáradtság. Szédülés. A központi idegrendszer depressziója.

Lenyelés Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén
tüdőkárosodást okozhat.

Bőrrel való érintkezés A termék zsírtalanító hatású a bőrre. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy
megrepedezését okozhatja.

Szemmel való érintkezés Szemizgató hatású.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

Ökotoxicitás A termék olyan anyagot tartalmaz, amely hosszú távú káros hatásokat okozhat a vízi
környezetben.

12.1. Toxicitás

Toxicitás További részletekért lásd ennek a szakasznak az alfejezeteit.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és
lebonthatóság

Nincs adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs potenciál Nincs adat a bioakkumulációra.

12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás A termék nem elegyedik vízzel és elterjed a víz felületén.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT és vPvB értékelés
eredményei

A termék nem tartalmaz PBT-ként (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező) vagy vPvB-ként
(nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) besorolt anyagot.

12.6. Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások Nem ismert.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
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13.1. Hulladékkezelési módszerek

Általános információk A hulladék kezelésekor a termék kezelésére alkalmazható biztonsági óvintézkedésket kell
megfontolni. Az olyan anyagokat, mint a tisztító rongyok és papír törlőkendők, amelyek
éghető folyadékkal szennyezettek és használat után magától meggyulladhatnak, speciális
tűzálló tárolóedényekben kell tárolni, szorosan illeszkedő, önzáró fedéllel.

Ártalmatlanítási módszerek Helyezze el a hulladékot engedélyezett hulladéklerakón a helyi Hulladék Ártalmatlanítási
Hatóság követelményeinek megfelelően. Itassa fel a kiömlött anyagot vermikulttal, száraz
homokkal vagy földdel és tegye tárolóedénybe. Ártalmatlanítsa a hulladékot engedéllyel
rendelkező hulladék-ártalmatlanítási vállalkozóval.

Hulladék osztály European Waste Catalogue Number (2000/532/EC): 08 03 12

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Általános A termék nem tartozik a veszélyes áruk szállítása nemzetközi előírásai körébe (IMDG, IATA,
ADR/RID).

14.1. UN-szám

Nem alkalmazható.

UN szám (IMDG)

UN szám (ICAO)

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nem alkalmazható.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nem alkalmazható.

ADR/RID osztály

ADR/RID címke

IMDG osztály

ICAO osztály/divízió

Szállítási címkék

14.4. Csomagolási csoport

Nem alkalmazható.

IMDG csomagolási csoport

ICAO csomagolási csoport

14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes anyag/tengeri szennyező anyag

Nem.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

EmS

Vészhelyzeti cselekvési kódex

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
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A MARPOL 73/78 II.
melléklete és az IBC kódex
szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU jogszabályok 2006. december 18-i 1907/2006 Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet (EK) a Vegyi
anyagok Regisztrálásáról, Értékeléséről, Engedélyezéséről és Korlátozásáról (REACH)
(módosított).
2008. december 16-i 1272/2008 Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet (EK) az anyagok és
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (módosított).

Engedélyek (1907/2006
Rendelet VII. fejezet)

Nem ismert különleges engedélyezés a termékre.

Korlátozások (1907/2006
Rendelet VIII. fejezet)

Nem ismert konkrét felhasználási korlátozás a termékről.

Víz-veszélyességi osztályozás WGK 2

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kkémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Felülvizsgálat dátuma 2015.05.05.

Felülvizsgálat 4

Hatálytalanítás dátuma 22/06/2012

SDS szám 10294

Kockázati mondatok teljesen R20 Belélegezve ártalmas.
R38 Bőrizgató hatású.
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén
tüdőkárosodást okozhat.
R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

Figyelmeztető mondatok
teljesen

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H332 Belélegezve ártalmas.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ez az információ csak a megjelölt, adott anyagra vonatkozik és nem érvényes az anyagnak más anyaggal történő
vegyítésére, keverésére vagy más eljárásban való használatára. A vállalat legjobb tudása és hite szerint a fenti információ
pontos és megbízható a jelzett napon. Pontossága, megbízhatósága vagy teljessége vonatkozásában azonban nem vállalunk
garanciát, jótállást vagy képviseletet. A felhasználó felelőssége, hogy saját külön használatára a fenti információ
megfelelőségét, maga számára megfelelő módon, igazolja.
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