
BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez)

A kiállítás kelte: 2009.06.10.

1. Az anyag / készítmény és a társaság azonosítása
A készítmény neve 933 Fekete tintahenger (32 mm)
Száma 8000318
Felhasználása
Gyártó cég neve Markem Corporation
Cím 150 Congress Street, Keene

NH 03431
Telefon, Fax Tel.:00 800 424-9300, 00 703 527-3887
Forgalmazó (exportáló) cég neve a gyártó
Importáló cég neve Printec BB Kft
Cím 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.
Telefon, Fax Tel.:(93) 325 757, Fax: (93) 325 757

2. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel / információ
Veszélyes összetevők
Szénfekete (CAS-szám: 1333-86-4) (EINECS-szám: 215-609-9) összetétel 10-30%
Diciklohexil-ftalát (CAS-szám: 84-61-7) (EINECS-szám: 201-545-9) összetétel 10-30%
Polimer (CAS-szám: ismeretlen) összetétel 60-80%

Ha az összes százalék kevesebb mint 100% akkor az 1999/45/EC és 67/548/EEC 
rendeletek szerint ez a készítmény nem minősül veszélyesnek.

3. A veszély azonosítása

Potenciális egészségügyi kockázat
Mód Cél szervek
Kontaktus, belégzés Légző rendszer, szem, bőr
Potenciális közvetlen hatások
Szem kontaktus
Forró anyag következtében égés alakulhat ki. Magas hőmérsékleten képződött gőzök 
irritálhatják a szemet.
Bőr kontaktus
Magas hőmérsékleten bőrrel érintkezve égést okozhat.
Felszívódás bőrön keresztül
Szabályszerű ipari használat mellett nem szívódik fel bőrön keresztül.
Belélegzés
Magas hőmérsékleten kialakuló gőzök és gázok irritálhatják a légcsövet.
Lenyelés
Szabályszerű ipari használat mellett nem áll fenn lenyelés veszélye.
Potenciális hosszú távú hatások
Rákos megbetegedésekkel kapcsolatos információk



Nincs IARC alapú információ. Az ACGIH által A4 osztályba sorolt anyagot tartalmaz, 
mely nem minősül rákkeltő hatásúnak. Nincs NTP alapú információ. Az IARC által 2B 
osztályba sorolt készítmény, mely valószínűleg emberekben rákkeltő hatású.
Fogamzó- és nemzőképességet érintő információk
Nem tartalmaz olyan anyagot, amely ártalmas a fogamzó- és nemzőképességre.
További egészségügyi kockázatok
A diciklohexil-ftalát forrás ponton (200C @4mmHg) felbomlik és ciklohexanolt és ftálsav-
anhidridet bocsát ki. Ezek okozhatnak asztmát.

A meglévő betegségeket súlyosbíthatja az ismételt expozíció

4. Elsősegély és intézkedések

Szem Azonnal öblítsük ki a szemet bőséges mennyiségű vízzel legalább 
20 percig. Öblítés közben gyakran emeljük fel a szemhéjakat. 
Mielőbb kérjünk orvosi segítséget.

Bőr Ha megégettük magunkat, rögtön tegyük hideg folyóvíz alá, vagy 
bőséges mennyiségű vízbe a sérült területet hűtés gyanánt. Kérjünk 
orvosi segítséget. Ásványolaj használható az anyag felpuhításához.

Belélegzés A beteget vigyük friss levegőre. Nem szükséges intézkedés.
Lenyelés Szabályszerű ipari használat mellett nem áll fenn lenyelés veszélye.

Ha a készítményből mégis nagy mennyiséget lenyelnének, hívjunk 
orvosi segítséget és ne hánytassuk a beteget.

5. Tűzvédelmi intézkedések
Általános Gyújtóforrás jelenlétében az anyag meggyulladhat, ha 

gyulladáspont fölé hevítjük.
Oltóanyagok Ajánlottak: Alkoholnak ellenálló hab, CO2, vízsugár. A víz vagy 

hab oltáskor habosodáshoz vezethet, de mégis hasznos oltóanyag 
lehet, ha óvatosan használjuk.

Speciális tűzoltási eljárások
A tűzoltási területre megfelelő teljes felszerelésben és 
légzőkészülékben lépjünk be. Biztonságos távolságból oltsuk a 
tüzet. Ne engedjük az oltáshoz használt anyagokat lefolyókba és 
vízfolyásokba.

Szokatlan tűz- és robbanásveszély
Égés során széndioxid, szénmonoxid, ftálsav anhidrid, 
ciklohexanol, füst, „hidrokarbonok” és más mérgező gázok
keletkeznek.

6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén
Személyekre vonatkozó óvintézkedések

Kövessük a 8. pontban leírt egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó 
előírásokat.



Szennyezés mentesítés módszerei
Nincs speciális helyreállítási előírás.

7. Kezelés és tárolás
Kezelés Nincs speciális kezelési előírás.
Tárolás Hűvös, száraz, helyen tároljuk. Tartsuk távol összeférhetetlen 

anyagoktól.

8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem
Expozíciós határértékek
CAS-szám Határérték %
1333-86-4 (8 óra alatt) 3,5 mg/m3 TWA 19,67
84-61-7 (8 óra alatt) 5 mg/m3 TWA 14,75
1333-86-4 (rövid expozíció) 7 mg/m3 STEL 19,67
Szellőztetés A felmelegített terméket jól szellőztetett területen használjuk. 

Biztosítsunk megfelelő általános és helyi szellőztetést, hogy 
biztosítsuk, hogy a levegőben lévő szennyezés mértéke 
foglalkozási határérték alatt maradjon, illetve megfelelő 
munkakörülményeket biztosítsunk.

Légzésvédelem Ha a készítményt magas hőmérsékleten használjuk, előfordulhat, 
hogy többször kell szellőztetni, mint szobahőmérsékleten.

Bőrvédelem Viseljünk hőálló védőkesztyűt, ha a terméket magas hőmérsékleten 
használjuk (> 43C).

Szemvédelem Viseljünk védőszemüveget. Biztosítsunk szemöblítő helyiséget.

9. Fizikai és kémia tulajdonságok
Külső szilárd
Szín fekete
Szag jellegzetes
Fajsúly 1,17 g/ml
PH nem alkalmazható
Forráspont nem meghatározott
Olvadáspont nem meghatározott
Gyulladáspont 232 ºC
Öngyulladás 260 ºC
Robbanási határértékek
Felső határ nem meghatározott
Alsó határ nem meghatározott
Gőznyomás nem meghatározott
Gőzsűrűség levegőnél nehezebb
Párolgási szám nem meghatározott
Viszkozitás nem meghatározott
Eloszlási tényező n – oktanol / víz, nem meghatározott
Olajoldékonyság nem meghatározott
Vízoldékonyság elhanyagolható
VOC tartalom 52/kg/l



10. Stabilitás és reakciókészség
Stabilitás Általános használat mellett stabil.
Kerülendő helyzetek Nincs.
Összeférhetetlenség Erős oxidálószerek.
Veszélyes bomlástermékek Széndioxid, szénmonoxid, ftálsav-anhidrid, ciklohexanol, 

füst, „hidrokarbonok” és mérgező vegyületek.

11. Toxikológiai információk
Nincs adat
Szénfekete LC50 (inhaláció, patkány) 27000 mg/m3 (27 mg/L) 1 óra
Diciklohexil ftalát LD50 (orális, patkány) 30 ml/kg
Nincs adat
Nincs adat
Szénfekete NTP: nem osztályozott

OSHA: nem osztályozott
ACGIH: nem minősül rákkeltő hatásúnak (A4)
IARC: szénfekete valószínűleg rákkeltő hatású embereknél (2B 
csoport)
Értékelés: Elégtelen bizonyíték van a szénfekete emberi rákkeltő 
hatására. Az állatkísérletek megfelelő bizonyítékot szolgáltatnak, 
hogy a szénfekete és a szénfekete kivonatok állatokban rákot 
okoznak. 
Teljes értékelés: a szénfekete valószínűleg rákkeltő hatású az 
emberi szervezetre nézve. (2B csoport)
Kibocsátási adatok: az 1980-as évek végi és a 90-es évek eleji 
tanulmányok megállapították az Amerikai Egyesült Államokban, 
hogy a szénfeketét alkalmazó gyári munkásoknál (gumi ipar, festék 
és tintagyártás) lehetséges alacsony szintű kibocsátás, de ennek 
mértéke elhanyagolható.

Diciklohexil ftalát 1 ml/kg; 0,5 ml/kg-t adtak be rendszeresen 25%-os diciklohexil 
ftalátból szájon át 2 csoport patkánynak hetente kétszer 52 héten át. 
Az időszak végén a patkányokat még további három hónapig 
megfigyelték. Ezen patkányok nemző- és fogamzó képességét 
érintő különböző biológiai és szövettani vizsgálatok nem mutattak 
elváltozásokat.

12. Ökológiai információ
Nincs ökológiai információ.

13. Szempontok az ártalmatlanításhoz
A helyi hatósági rendszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 

14. A szállításra vonatkozó információ
A DOT és IATA alapján nem korlátozott.



15. A szabályozásra vonatkozó információ
Veszélyességi osztály nincs besorolva

Veszélyszimbólumok nincs
Veszélyre utaló mondatok nincs besorolva
Biztonságos használatra utaló
mondatok nincs besorolva
67/548 EEC és 1999/45/EC Rendelet

Egyéb Magyar jogszabályok
A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell 
alkalmazni.
1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó 
rendeletek
2000.évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek 
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
2/2002. (I.23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem 
műszaki követelményeinek megállapításáról
26/1996. (VIII.28) NM rendelete az egyes egészségkárosító 
kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) 
expozíciós idejének korlátozásáról
35/1996. (XII.29.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat kiadásáról
44/2000. (XII.20) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve 
tevékenységek részletes szabályairól, a 33/2004. (IV.26.) EszCSM 
rendelettel módosítva
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek 
kémiai biztonságáról
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
272/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a kábítószerek és pszichotróp 
anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi 
anyagokkal végezhető egyes tevékenységek szabályozásáról

16. Egyéb információ
Megjegyzés
Ipari titoknak minősül a következő CAS-szám típus: TSxxxx-xx-x
Kiállította
Richard C. Berry
Fordította
Bali József (Printec BB Kft.)
Biztonsági adatlap státusa
Jóváhagyott



A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és 
pontos a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos rendeletek alapján 
állítottuk össze. Ennek ellenére javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem 
tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Így a felhasználó 
felelőssége, hogy saját felhasználási területére kiegészítse, és teljessé tegye az adatokat.

Dátum: 2009.06.10.

Bali József
Printec BB Kft.
S.K.

P.H.




