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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: 1,6-Hexanediol
· Termékazonosító
1,6-Hexanediol
CAS No.: 629-11-8
EC No.: 211-074-0
· Regisztrációs szám Az anyagot még nem regisztrálták a Reach rendszerben.
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Kémiai köztestermék
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Perstorp UK Ltd
Baronet Road
Warrington
Cheshire WA4 6HA
United Kingdom
Tel. +44 (0) 1925 643500
Fax. +44 (0) 1925 232207
www.perstorp.com
· Információt nyújtó terület: productinfo@perstorp.com
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: (Int.) +46 8 337043 (Emergency Response Center, Sweden)

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról
szóló rendelet) szerint nincs osztályozva.
· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás
Az anyagot nem sorolták az egészségre vagy a környezetre veszélyesnek, az anyagra vonatkozó
irányelv szerint.
· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
· Veszélyt jelző piktogramok Nem alkalmazható.
· Figyelmeztetés Nem alkalmazható.
· Figyelmeztető mondatok Nem alkalmazható.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Nem alkalmazható.
· A veszély megjelölése: A termékkel nem hozható összefüggésbe speciális veszély.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Szám
· vPvB: Szám
*

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
· 3.1 Anyagok Igen

(folytatás a 2. oldalon)
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· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 629-11-8
hexane-1,6-diol
EINECS: 211-074-0

> 98%

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után:
Elsősegély intézkedések nem szükségesek, de a személyes komfortérzet érdekében juttasson friss
levegőt a területre.
· Bőrrel való érintkezés után:
Elsősegélynyújtás nem szükséges, de mossa le az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel higiéniai
okokból.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után:
Öblítse ki a száját vízzel.
Ha nagy mennyiséget nyelt le, vagy ha rosszul érzi magát, hívjon orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
Vízsugár
Hab
Széndioxid
Poroltó
A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűzeset során felszabadulhat:
Szénmonoxid (CO)
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés:
A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést kell viselniük és pozitív nyomású üzemmódban zárt rendszerű
légzőkészüléket kell használniuk egész arcot borító maszkkal.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljen biztonsági szemüveget, kesztyűt, védőöltözetet és gumicsizmát higiéniai okokból.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Akadályozzuk meg a felületen való szétterjedést (például gátak közé történő szorítással vagy az olaj
elzárásával.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Mechanikusan vegyük fel.
A baleset színhelyét gondosan tisztítsuk meg; felhasználható ehhez:

(folytatás a 3. oldalon)
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Víz
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

(folytatás a 2. oldalról)

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Expozíció veszélye esetén viseljen személyi védőfelszerelést a 8. fejezet szerint.
Hő és közvetlen napsugárzás ellen védjük.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk: Nem alkalmazható.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Csak eredeti hordóban tároljuk.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
· DNEL(-ek) Nincs meghatározva.
· PNEC (-ek) Nincs meghatározva.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
· Légzésvédelem: Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges
· Kézvédelem:
Védőkesztyű használata nem szükséges. Ennek ellenére javasoljuk gumiból készült védőkesztyű
használatát.
· Kesztyűanyag
PVC kesztyű.
Kloroprén-kaucsuk
Butilkaucsuk
Az alkalmas kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem az egyéb minőségi jellemzőktől is függ,
ami gyártótól függően más és más lehet.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:

R

Védőszemüveg.

· Testvédelem: A vegyiparban használatos általános munkaruha (hosszú szárú és ujjú).

(folytatás a 4. oldalon)
H

37.1.2

Biztonsági adatlap

oldalszám: 4/6

1907/2006/EK, 31. cikk szerint
21.08.2013

Verzió: 1

Felülvizsgálat 21.08.2013

Kereskedelmi megnevezés: 1,6-Hexanediol
(folytatás a 3. oldalról)

· Környezeti expozíció korlátozása és ellenőrzése Nem alkalmazható.
· Kockázatkezelési intézkedések
Expozíciós forgatókönyvek nem elérhetők, mivel az 1272/2008 számú CLP Szabályozás (EK) szerint
nem minősül az egészségre vagy környezetre veszélyesnek.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Forma:
Szilárd halmazállapotú.
Szín:
színtelen
· Szag:
szagtalan
· pH-érték:

5,7

· Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány:
Forráspont/forrási tartomány:

40-42 °C
253-260 °C

· Lobbanáspont:

140 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú): Nem alkalmazható.
· Robbanásveszély:

Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
· Égést elősegítő tulajdonságok

Nincs meghatározva.
Nincs oxidáló hatása.

· Gőznyomás 132 °C-nál:

12 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:

1116 kg/m3

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Elegyedik

· Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz):

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
· 9.2 Egyéb információk

Nincs meghatározva.
T o váb bi lé nye ges i nf o r m á c iók nem á lln ak
rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség
A termékre vonatkozó specifikus tesztadat nem készült. További információért, tekintse meg a fejezet
következő bekezdéseit.
· 10.2 Kémiai stabilitás A termék normális körülmények között stabil
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények Nincs ismert.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: Nincs ismert.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.
H
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás:
· LD/LC50-értékek: Nincs adat.
· Primer ingerhatás:
· A bőrön: Nem fejt ki ingerlő hatást.
· A szemben: Nem fejt ki ingerlő hatást.
· Szenzibilizáció Nem szenzitizálja a bőrt. (OECD 429)
· Ismételt dózis toxicitás Nincs adat.
· Rákkeltő hatás: Nincs adat.
· Mutagén hatás:
A termék nem minősül mutagénnek.
Nem mutagén a bakteriális reverz mutáció teszt során. (OECD 471)
Az anyag nem klasztogén. Kromoszóma aberrációs teszt (OECD 473).*
Nem mutagén az emlős sejtekben. (OECD 476)*
· Reprodukciót károsító tulajdonság:
Nem figyeltek meg fertilitást gátló hatást.
Embriotoxikus vagy teratogén hatást nem figyeltek meg.
· Megjegyzés: *kereszthivatkozás egy támogató anyagból (strukturális analóg)

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás: Alacsony toxicitás a vízi élőlényekre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság A termék biológiailag könnyen lebontható.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség Nem bioakkumulálódóak.
· 12.4 A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre információ.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Szám
· vPvB: Szám
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Megjegyzés: *kereszthivatkozás egy támogató anyagból (strukturális analóg)

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
A terméket nem sorolták veszélyes hulladéknak.
Elégetése engedéllyel rendelkező létesítményben történjen.
· Európai Hulladék Katalógus
16 03 06 szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től
· Tisztítatlan csomagolások:
A szennyezett csomagoló anyagokat ugyanúgy kell megsemmisíteni, mint a terméket.
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
H
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.2 Helyes műszaki megnevezés
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· osztály

-

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

-

· 14.5 Környezeti veszélyek:

Nem alkalmazható

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések

Nem alkalmazható

· 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC
kódex szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható
· Szállítási/egyéb adatok:

A fenti rendelkezések alapján az anyag szállítása nem
jár veszéllyel.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok
Nem alkalmazható.
· Országos előírások:
· Egyéb előírások, korlátozások és tiltó rendelkezések Nem alkalmazható.
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak
garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
· Az adatlapot kiállító szerv: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak
H

