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FRIONETT ACTIV' FOAM

1. Az anyag / készít mény és a társaság / vállalkozás azonosítój a:
Kereskedel mi
elnevezés:
Felhasználási terület:

FRIONETT ACT IV ' FOAM

Gyártó, szállító cég:

DEHON SERV ICE

Cí m:
Telefon:

26, Avenue du Petit Parc
94683 V INCENNES cedex
+33 (0)1 43 98 75 00

Fax:

+33(0)1 43 98 21 51

Sür gősségi telefon:

Internet, e -mail:

SEGÉLYHÍV Ó SZÁM (24h/24) : +44 (0)208 762 8323
Mérgezési ügyelet : INRS/ ORFILA ( Franciaország) : +33 (0) 1
45 42 59 59
ContactFDS@dehon.com

For gal mazó cég:
Cí m:
Telefon:
Fax:
Email:

Cli malife Kft.
1118 Budapest, Villányi út 47.
+36-23-431660
+36-23-431661
climalife.hu@dehon.com

Sür gősségi telefon:

Egészségügyi Toxi kol ógiai Táj ékoztató Szol gálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
+36-80-201-199
+36-1-476-6464

Telefon:

Hűtő és légkondicionáló kis és közepes berendezések
tisztítására kifej lesztett aktí v Habter mék.

2. A veszél y azonosítása:
LEGFŐBB VESZÉLYEK:
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Egészségre káros
hatások:

Legj obb tudásunk szer int ezen ter mék nem j elent különösebb
veszél yt,
amennyiben az ipari hi giéniára vonat kozó alapvető
követel ményeket betartj ák.

Fizi kai és kémiai
veszél yek:
Tűz- és
robbanásveszél y:
Besorolás:

Nyomás alatt lévő rendkí vül gyúlékony fol yadék
Az anyag gőz és le vegő -elegye tűz- és robbanásveszél yes lehet .
Az európai szabál yozásnak megfelelóen az anyag besorolása:
- FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES

3. Összetétel / az al kotórészekre vonat kozó i nfor máció:
Készít mény:
Veszél yességhez
hozzáj áruló
összetevők:

Anyagnév

Tartalo
m

CAS
szám

EK
szám

Index
szám

n-Bután

2.5 10
%

10697-8

203448-7

601004-000

Propán

< 2.5 %

74-98- 2006
827-9

601003-005

F+; R12

Izobután

< 2.5 %

75-28- 2005
857-2

601004-000

F+; R12

Osztályozás
a
F+; R12

4. Elsősegél ynyúj tási intézkedések:
Belélegezve:

Az érintett személ yt a szennyezett területről távolítsuk el és
vi gyük szabad levegőr e
Teendők rosszullét esetén:
Azonnal hí vj unk or vost.
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Bőrrel érintkezve:

Azonnal vegyünk le minden szen nyezett ruhadarabot vagy
lábbelit
Szappanos ví zzel azonnal és bőven le kell mosni
Kipirosodás vagy irritáció esetén hí vj unk or vost.

Szemmel való
érintkezés:

Azonnal és hosszan, vízzel öblítsük a nyit vat artott szemet
( mini mum 15 perc)
Hosszantartó irritá ció esetén fordulj unk szem -szakor voshoz.

Lenyelés :

Öblítsük ki ví zzel a száj at
Amennyiben az anyagot lenyelték, azonnal hívj unk or vosi
segítséget, és mutassuk
meg ezt a konténert és a cí mkéj ét. .
Ne lépj ünk be megfelelő védőf elszerelés nélkül
- Egyéni szi getelt légzőkészülék használata
- védőruházat

A mentőegységek
védel me:

5. Tűzvédel mi intézkedések:
Megfelelő oltási
módszerek :
Speciális veszél yek :

Szén -dioxid (CO2), Specifikus porok, Habok

A beavat kozásra
vonat kozó különleges
utasítások:

A nagy hőnek kitett területeket porlasztott vízzel hűtsük,
Kerülj ük el, hogy az oltáshoz használt fol yadék a környezetbe
j usson.

A beavat kozók
védel me:

Egyéni szi getelt légzőkészülék használata
Szi getelt védőfelszerelés.

Hő hatására robbanás veszél ye léphet fel a belső nyomás
megnövekedése mi att.

6. Intézkedések a véletlenszerű expozíciónál :
Személ yi
óvintézkedések, mint
például :

A veszél yes területet ürítsük ki. Csak a megfelelő
védőfelszereléssel ellátott és szakavato tt személ yek
avat kozhatnak be. Távolítsunk el minden intenzí v hőforrást. Ne
lélegezzük be a gőzöket.
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Környezet védel me,
mi nt például:

Vegyük körbe ( gát/árok) a kiömlést és akadályozzuk meg annak
továbbterj edését.

Tisztítási módszerek,
mi nt például :
- Begyűj tés:

Tisztítás/fertőtlenítés:
- Eltávolítás:

A kiöml ött anyagot itassuk fel a követ kezőkkel:
- semleges, nedvszíó anyaggal
- homokkal vagy f ölddel.
A szennyezett területet bő ví zzel mossuk le.
A hatál yos előírásoknak megfelelően távolít suk el a
szennyeződött anyagokat.

7. Kezelés és tárolás:
KEZELÉS
Műszaki teendők:

Szellőztetés. Robbanásveszél yes környezetben alkal mazandó
anyagok és berendezések
Használj unk ol yan eszközöket, mel yek nem keltenek szi krát.

Szükséges
óvintézkedések:

Kerülj ük az elektroszt atikus töltések felhal mozódását. Tilos a
dohányzás. Dol gozzunk j ól szellőző hel ységben.

Tárolás
Használati j avaslatok:

Nem szabad láng vagy izzó test felé irányítani.

Összeférhetetlen
anyagok:
Tárolási feltételek:

Erős bázisok, Erős oxi dánsok, Égéstápláló anyagok.

- Aj ánlott:

Tárolás:
- j ól záró tartál yban
- hűvös, j ól szellőző helyen
- minden intenzí v hőforrástól védve
- hőforrástól védve
- közvetlen napsugár zástól védve
- 50 °C alatti hőmérsékleten

Csomagolóanyagok:
- Aj ánlott:

Eredeti csomagolás.
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8. Expozíció ellenőrzések/személ yi védelem
Műszaki j ellegű
teendők:

Biztosítsuk a munkahely j ó szellőzését.

A foglal koztatási
veszél yeztetettség
határai :
- Franciaország :

N-Bután : VME = 1900 mg/ m3 (800 ppm)

- Németország :

Izobután : MAK = 2400 mg/ m3 (1000 ppm)
N-Bután : MAK = 2400 mg/ m3 (1000 ppm)
Propán : MAK = 1800 mg/ m3 (1000 ppm)
N-Bután : TLV(TWA) = 800 ppm
Izobután : TLV(TWA) = 1000 ppm
Propán : TLV(TWA) = 1000 ppm

- USA (ACGIH) :

- Magyarország:
Személ yi védelem :
- Légzésvédelem :

N-Bután: AK -érték = 2350 mg/ m3

- Kézvédelem :

Nem kielégít ő szellőzés esetén:
AX típusú szűrőbetétt el ellátott maszk
Zárt térben : Egyéni szi getelt légzőkészülék használata.
Nitrilgumi védőkeszt yű.

- Szemvédelem :

Szi getelt szemüveg.

- Bőr védelem :

Antisztati kus, nagyrészt pamut ruházat.

Általános
védőintézkedések:
Ipari hi giénia :

Szemzuhany.
Használat közben tilos enni, inni és dohányozni. Minden
művelet után mossunk kezet.

9. Fi zi kai és kémiai tulaj donságok:
Fizi kai állapot :

Folyékony ( Aeroszol )

Szín:

Színtelen.

Szag:

Üde tavaszi illat.

pH-érték:
Forráspont:

Nem értel mezhető
<= 35 °C
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Gyúlékonysági adatok:
Gyulladáspont :

<0 °C

Levegőben történő
gyulladási
határértékek :
- Alsó határ:

2,1 % (térfogat)

- Felső határ:

16 % (térfogat)

Páranyomás :

4,1 Abszolút bar - 20 °C

Sűrűség (denzitás) :

1,001 g/cm3 - 20 °C

Oldékonysága :

1,001 g/cm3 - 20 °C

-ví zben :

Oldhatatlan.

10. Stabilitás és reakciókészség:
Stabilitás:

Szobahőmérsékleten és szokványos munkakörülmé nyek között
stabil.

Veszél yes reakciók :
Kerülendő
körül mények :
Elkerülendő anyagok :
Veszél yes
bomláster mékek :

Felrobbanhat vagy begyulladhat:
- hő hatására
Felrobbanhat vagy begyulladhat:
- hő hatására
Hőbontás (pirolí zis) során felszabadu ló anyagok:
Szén -oxidok ( CO, CO2)

11. Toxikológiai adatok:
Akut toxicitás
( mér gezés) :

Nincs rendel kezésre ál ló adat
N-Bután :
LC 50 belégzés (pat kány) / 4 h : 658 mg/l
LC 50 belégzés (egér) / 2 h : 680 mg/l
(Szakirodal mi adatok)

Hel yi tünetek:

A szem nyál kahárt yáj ának enyhe, át meneti ir ritációj át
okozhatj a.
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12. Ökológiai infor mációk:
Nincs rendel kezésre ál ló adat . Kerülj ük a kezeletlen anyag környezetbe j utását.
MOBILIT ÁS :
Perzisztencia :

N-Bután :
A felezési idő ví zben : <2.6 j
A felezési idő levegőben : 3.2 j
Izobután :
A felezési idő levegőben : 6.9 j

ÉLŐ SZERVEZETBEN
VALÓ
FELHALMAZÓDÁS:
Megoszlási együttható: n oktanol/ví z :

N-Bután / Izobután :
Elő szer vezetben való felhalmozódása nem j ellemző.

13. Hulladékkezelési szempontok:
EWC: 16 10 01*
AZ ANYAGBÓL
KELETKEZETT
HULLADÉK:
Megsemmisítés/eltávolítás:
SZENNYEZETT
CSOMAGOLÓANYAGOK:
Megsemmisítés/eltávolítás:
MEGJEGYZÉS:

A hel yi előírásoknak megfelelően semmisítsük meg.

Ürítse ki telj es en a csomagolóanyagokat megsemmisítés
előtt.
A hatóságilag kij elölt helyen semmisítsük meg. Felhí vj uk
a felhasználók fi gyel mét, hogy táj ékozódj anak a hatál yos
helyi, nemzeti vagy uniós j ogi szabál yozásról az anyag
megsemmisítésére vonatkozó lag.

14. Szállításra vonat kozó előírások :
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NEMZETKÖZI
SZABÁLYOZÁS:
ENSZ sz.
Szárazföldi szállítás :

1950 - AEROSOLS

- Vasút/út (RID/ ADR) :

Osztály : 2
Besorolási kód : 5F
Csomagolási csoport : Cí mkézés: 2.1
Veszél yességi kat egór ia szám : Korlátozott mennyiségek : LQ2
Osztály : 2.1
Csomagolási csoport : Cí mkézés: 2.1
FS : F -D, S-U

Tengeri szállítás :

Légi szállítás :

Osztály : 2.1
Csomagolási csoport : Cí mkézés: 2.1

MEGJEGYZÉS:

Az adatlapon ismertetett előírá sok az utolsó friss ítés
napj án érvényes
rendelkezéseknek felel nek meg. Mindi g legyünk
tekintettel a veszél yes anyagok szállítására vonat kozó
szabál yok esetleges időközi változására. Amennyiben a
j elen Ön biztonsági adatlap 12 hónapnál régebbi keletű,
j avasolj uk, hogy ellenőrizze az előírások ér vényességét a
területileg illetékes vevőszol gálatnál.

15. Szabál yozási infor mációk:
EG-CÍMKÉZÉS :
Szi mbólum(ok) :

F+ : Fokozottan tűzveszél yes
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R-mondatok :

R12 : Fokozottan tűzveszél yes.

S-mondatok :

S23 : A kelet kező per metet nem szabad belélegezni.
S46 : Lenyelése esetén azonnal or voshoz kell fordulni, az
edényt/
csomagolóbur kolatot és a cí mkét az or vosnak meg kell mutatni.
S51 : Csak j ól szellőzt etett helyen használható

További mondatok Nyomás alatt álló tárolóedény
:
Napfénytől védendő és 50 °C feletti hőmérsékletnek kitenni tilos
Felnyitni és tűzbe dobni tilos
Nem szabad láng vagy izzó test felé irányítani
Gyúj tóforrástól távol t artandó - Tilos a dohányzás.
Gyer mekek kezébe nem kerülhet.
EGYÉB
SZABÁLYOK:
Tartalmazza a követ kezőket:
- Anionos felületaktí v anyagok : < 5 %
- Nemionos felületaktív anyagok : < 5 %
- Alifatikus szénhidrogén : 5 % vagy ennél t öbb, de 15 % -nál
kevesebb
- Fertőtlenítőszerek
- Illatszerek.
Bizottság 98/8/EK Tartalmazza a követ kezőket:
:
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil -C12-18-al kildi metil,
kloridok (CAS 68391 01-5) : 1.98 g/l (TP02)
Franciaország :
ICPE Besorolás : 1414+1431+1432
EK 648/2004 sz.
RENDELET:

MEGJEGYZÉS:

Az itt ismertetet t j ogi előírások a bi ztonsági adatlap tárgyát képező
anyagra
vonat kozóan csak a legfontosabb előírásokat tartalmazzák
Az idézett közösségi szabál yanyagok módosítás tárgyát képezheti k
és a nemzeti
j ogba esetleges eltérésekkel kerülnek át
Aj ánlatos megbizonyosodni a hatál yban lévő nemzet közi, nemzeti és
helyi ide
vonat kozó j ogszabályokról. Felhí vj uk a felhasználó fi gyel mét arra,
hogy létezhetnek a j elen előírásokat kiegészítő további
rendelkezések.
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16. Egyéb infor mációk:
* Kiegészítő infor má ciók: Ki zárólag professzionális használatra szolgáló ter mék
Az anyag al kal mazására vonat kozó további i nfor mációkat a műszaki leírásban talál
vagy vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes vevőszol gálattal
Ezen biztonsági adatlap megfelel a 44/2000./XII.27./EüM. rendeletnek,valamint a 1907/2006/EK (REACH)
rendelet II. függelékében foglalt előírásoknak.
A 3.§ -ban lévő R -Phrases tesztelése R12 : Fokozottan tűzveszél yes.
* Frissítés időpontj a: A módosítások csillaggal (*) vannak j elölve. Ez az adatlap a
műszaki leírás kiegészítőj e de nem hel yettesíti azt. Az itt található infor mációk az
adatlap frissítésének napj án az anyagról rendelkezésre álló összes i smeretanyagot
tartalmazzák. Az információk közlése j óhiszemű. Felhí vj uk továbbá a felhasználó
figyel mét arra, hogy a ter mék nem rendeltet ésszerű használata esetleges veszél yekkel
j árhat. Ez az adatlap semmil yen esetben sem mentesíti a felhasznál ót a tevékenységére
vonat kozó előírások ismerete betartása alól. A felhasználónak saj át felelőssége, hogy az
általa használt anyagr a vonat kozó óvintézkedéseket betartsa. Az említett j ogi előírások
arra szol gálnak, hogy a felhasználót segítsék a veszél yes anyagok használata során rá
háruló kötelezettségek telj esítésében.
Az itt ismertetett felsorolás nem tekinthető kime rítő j ellegűnek. Nem mentesíti a
felhasználót az itt nem idézett, de rá vonat kozó j ogszabál yok betartása alól. Il yen
további szabál yok vonatkozhatnak a ter mék birtoklására és használatára és ezek
betartásáért ki zárólag a felhasználó felel.
Készült a z 1907/2006/ EK REACH alapj án veszél yes készít ményhez , a külföldi
biztonsági adatlap alapj án.
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