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Biztonsági adatlap
BOHLE AG

Ceriumhaltiges Poliergel weiß

Felülvizsgálat dátuma: 02.09.2020 Termék kódja: BO5008004 Oldal 1 -tól/-től 9

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

Ceriumhaltiges Poliergel weiß

1.1. Termékazonosító

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

Az anyag/keverék felhasználása

Csiszolóanyag / Csiszolószer

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

BOHLE AGTársaság:

Cím: Dieselstr. 10

Város: D-42781 Haan

Telefon: Telefax:+49 2129 5568-0 +49 2129 5568-282

info@bohle.dee-mail:

Klaus NehrenFelelős személy: +49 2129 5568-276Telefon:

e-mail: MSDS@bohle.de

www.bohle.comInternet:

ChemieFelvilágosítást ad:

Ezen a számon csak munkaidőben lehet érdeklődni. +49 2129 5568-2761.4. Sürgősségi telefonszám:

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Veszélyességi kategóriák:

Aeroszolok: Aeroszol 3

Figyelmeztető mondatok:

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

2.2. Címkézési elemek

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Figyelmeztetések: Figyelem

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Figyelmeztető mondatok

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 

dohányzás.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

EUH208 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 247

-500-7] és 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke; 

5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-Metil-4-izotiazolin-3-on 

[EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Különleges keverékek kivételes címkézése

A 125 ml űrtartalmat meg nem haladó csomagok címkézése

FigyelemFigyelmeztetések:

Szokásos feldolgozásnál semmi sem szükséges.

2.3. Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek
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Veszélyes anyag

TömegAlkotóelemekCAS-szám

EK-szám Indexszám REACH-szám

GHS osztályozás

<3%68188-85-2 Rare earth flourides

269-166-1

< 1 %126-86-3 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol

204-809-1 01-2119954390-39

Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H318 H317 H412

< 0,0015 %55965-84-9 5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 

szám: 220-239-6] (3:1) keveréke; 5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 

2-Metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke

911-418-6 613-167-00-5 01-2120764691-48

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic 

Acute 1 (M-Factor = 100), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 100); H330 H310 H301 H314 H318 

H317 H400 H410 EUH071

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Általános tanács

Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Ha a tünetek nem 

szűnnek meg, orvost kell hívni.

Belélegzés esetén

Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

Bőrrel való érintkezés esetén

Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és 

keressen fel egy szemorvost.

Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Szembe kerülés esetén

TILOS hánytatni. 

Lenyelése után öblítse ki a szájat bő vízzel (csak ha magánál van az érintett személy) és azonnal hívjon orvosi 

segítséget.

Lenyelés esetén

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

Nem állnak rendelkezésre adatok

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Elsődleges segítségnyújtás, dekontamináció, tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Szén-dioxid (CO2), Poroltó, Vízpermet, alkoholálló hab

A megfelelő oltóanyag

Teljes vízsugár

Az alkalmatlan oltóanyag
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5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén képződhet: szén-monoxid, Szén-dioxid

Ne lélegezze be a robbanási és égési gázokat. Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő 

készüléket kell használni.

A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. 

Egyéni védelem: lásd szakasz 8

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Ne engedje a talajba/földbe kerülni.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) 

felitatni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Biztonságos kezelés: lásd szakasz 7

Egyéni védelem: lásd szakasz 8

Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről és a kritikus pontokon a pontszerű elszívásról.

Biztonságos kezelési útmutatás

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. 

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Hűvös és száraz helyen tárolandó.

A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése

Tilos együtt tárolni a következőkkel: Oxidálószer

Utalások az együtt-tárolásra

Fagyástól, hőtől és napfénytől védeni kell. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

Ajánlott tárolási hőmérséklet 10-30°C

A tárolási feltételekre vonatkozó további információk

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

nem alkalmazható

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK (25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM)

CAS-szám Megnevezés Kategóriarost/cm³mg/m³

- FLUORIDOK, (F-ra számítva) 10 CK-érték

2,5 AK-érték
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Biológiai expozíció (hatás) mutatók megengedheto határértékei

Mintavétel 

időpontja

Paraméter Határérték Vizsgálati anyagMegnevezésCAS-szám

- Fluorid vegyületek VIZELETBEN7 mg/g m.u.fluorid

- Fluorid vegyületek VIZELETBEN4 mg/g köv. m.e.fluorid

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Enni, inni, dohányozni a munkahelyen nem szabad. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést 

kerülni kell. A keletkező gázt/gőzt nem szabad belélegezni. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni.

Egészségügyi intézkedések

az EN166-nak megfelelő biztonsági szemüveg oldalvédővel

Szem-/arcvédelem

A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/689/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 

szabványnak. 

Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsuk), Butilkaucsuk, CR (polikloroprén, kloroprénkaucsuk)

Áthatolási idő (maximális viselési időtartam) > 480 min. 

Az alkalmatlan oltóanyag PVA (polivinilalkohol) Speciális felhasználás esetén ajánlatos az egyes védőkesztyűk 

vegyszerálló tulajdonságait a kesztyű gyártójával tisztázni.

Kézvédelem

Nem szükséges

Bőrvédelem

Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre.

Légutak védelme

Lásd 7. szakasz. Ezen túlmenő intézkedésekre nincs szükség.

Környezeti expozíció ellenőrzések

fehéres  - bézs

AeroszolFizikai állapot:

Szín:

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

jellemzőSzag:

Módszer

pH-érték: nem alkalmazható

Állapotváltozások

nem alkalmazhatóOlvadáspont:

nem alkalmazhatóKezdeti forráspont és 

forrásponttartomány:

nem alkalmazhatóLobbanáspont:

nem alkalmazható

Robbanásveszélyes tulajdonságok

nem alkalmazhatóRobbanási határok - alsó:

nem alkalmazhatóRobbanási határok - felső:

nincs jelentőségeGyulladási hőmérséklet:

9000 hPaGőznyomás:

  (20 °C -on)

Aeroszol hajtóanyag
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9900 hPaGőznyomás:

  (50 °C-on)

Aeroszol hajtóanyag

Sűrűség (20 °C-on): 1,7 g/cm³ (Hatóanyag)

Vízben való oldhatóság: teljesen oldható

nem alkalmazhatóMegoszlási hányados:

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Rendeltetésszerű kezelésnél és raktározásnál veszélyes reakciók nem lépnek föl.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék normális környezethőmérsékleti raktározásnál stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Nem szabad 50 °C feletti hőmérsékletnek 

kitenni.

Fagy

10.4. Kerülendő körülmények

Senki által nem ismert.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Senki által nem ismert.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

AlkotóelemekCAS-szám

ForrásFajDózisExpozíciós út Módszer

55965-84-9 5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 

220-239-6] (3:1) keveréke; 5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 

2-Metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke

ATE 100 

mg/kg
szájon át

ATE 50 mg/kgbőrön át

belélegzés gőz ATE 0,5 mg/l

belélegzés aeroszol ATE 0,05 mg/l

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Izgató és maró hatás

Szenzibilizáló hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Nincsenek adatok a készítményhez/elegyhez.
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nincsenek adatok a készítményhez/elegyhez.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nincsenek adatok a készítményhez/elegyhez.

Nincsenek adatok a készítményhez/elegyhez.

12.4. A talajban való mobilitás

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

Csatornába engedni nem szabad.

További információ

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékelhelyezési megfontolások

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék

160505 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK; nyomásálló 

tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek; nyomásálló tartályokban tárolt gázok, a 

16 05 04 kódszám alatt szereplők kivételével

Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS 

NYOMDAFESTÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS 

FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; ragasztók és tömítőanyagok előállításából, 

kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket 

is beleértve); ragasztók és tömítőanyagok hulladéka, a 08 04 09 kódszám alatt szereplők kivételével

080410

Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK; nyomásálló 

tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek; nyomásálló tartályokban tárolt gázok, a 

16 05 04 kódszám alatt szereplők kivételével

160505

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

14.1. UN-szám: UN 1950

AEROSZOLOK14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

214.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

14.4. Csomagolási csoport: -

Címkék: 2.2

Osztályba sorolási szabály: 5A

Különleges intézkedések: 190 327 344 625

Korlátozott mennyiség (LQ): 1 L

Mentesített mennyiség: E0

Szállítási kategória: 3

Alagútkorlátozási kód: E
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Belvízi szállítás (ADN)

14.1. UN-szám: UN 1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

AEROSZOLOK

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

2

14.4. Csomagolási csoport: -

Címkék: 2.2

5AOsztályba sorolási szabály:

190 327 344 625Különleges intézkedések:

Korlátozott mennyiség (LQ): 1 L

Mentesített mennyiség: E0

Tengeri szállítás (IMDG)

14.1. UN-szám: UN 1950

AEROSOLS14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

2.2

14.4. Csomagolási csoport: -

Címkék: 2.2

63, 190, 277, 327, 344, 959Különleges intézkedések:

Korlátozott mennyiség (LQ): 1000 mL

Mentesített mennyiség: E0

EmS: F-D, S-U

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-szám: UN 1950

AEROSOLS, non-flammable14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

2.214.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

-14.4. Csomagolási csoport:

Címkék: 2.2

Különleges intézkedések: A98 A145 A167 A802

Korlátozott mennyiség (LQ) 

(utasszállító repülőgép):

30 kg G

Y203Passenger LQ:

Mentesített mennyiség: E0

203IATA-Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép):

75 kgIATA-Maximális mennyiség (utasszállító repülőgép):
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203IATA-Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép):

150 kgIATA-Maximális mennyiség (teherszállító repülőgép):

14.5. Környezeti veszélyek

nemKÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ: 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

nincs jelentősége

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

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

előírások/jogszabályok

A vonatkozó fontosabb jogszabályok

0 %2004/42/EK (illékony szerves 

vegyületek):

Nemzeti előírások

Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazására vonatkozó, az 

ifjúságvédelmi törvény megszabta foglalkoztatási korlátozásokat 

(EK/94/33). A leendő és szoptatós anyák védelmére vonatkozó, az 

anyavédelmi irányelv-rendelet megszabta foglalkoztatási korlátozásokat 

(92/85/EGK) figyelembe kell venni.

Foglalkoztatási korlátozások:

1 - vízre kevéssé veszélyesVízveszélyességi osztály (D):

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Módosítások

Ez az adatlap az előző változathoz képest a következő részekben tartalmaz változásokat: 1,2,9.

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H301 Lenyelve mérgező.

H310 Bőrrel érintkezve halálos.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H330 Belélegezve halálos.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH071 Maró hatású a légutakra.

EUH208 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 247

-500-7] és 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke; 

5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-Metil-4-izotiazolin-3-on 

[EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

Nyomtatás dátuma: 02.09.2020Revíziószám: 2,03 - Helyettesít a változat: 2,02 HU



az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap
BOHLE AG

Ceriumhaltiges Poliergel weiß

Felülvizsgálat dátuma: 02.09.2020 Termék kódja: BO5008004 Oldal 9 -tól/-től 9

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek 

felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék 

raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem 

vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági 

tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott anyagra.

További információk

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)
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