Termékbiztonsági Adatlap az 1907/2006 (REACH) EU
szabályozásnak, a 1272/2008 EK és a 453/2010 EU rendeleteknek megfelelően
1.

FEJEZET – ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS CÉGAZONOSÍTÁS

Termékszám:
1.1. Kereskedelmi terméknév:
1.2. A készítmény használata:
1.3. Szállító:

030021010250
Anafin Most K
Mustok és újborok derítésére.
Zefüg GmbH & Co KG
Alfred Nobel Strasse 9.
55411 Bingen am Rhein
Tel: +49-6721-3095314, Fax: +49-6721-3095318, Elérhető személy: Julien Merz
Hivatali idő: H-P 8.00-13.00 és 14.00-16.00
Email: j.merz@zefueg.de

2.
FEJEZET- EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYAZONOSÍTÁS
2.1. Összetevő vagy keverék besorolás:
Nem veszélyes az 1272/2008-as direktíva szerint.
2.2. Címkézési elemek:
Nincs.
2.3. Lehetséges veszélyek:
A porát nem belélegezni.
3.
FEJEZET – ÖSSZETEVŐK ADATAI
3.1. Anyag/keverék:
Veszélyes összetevők:

4.

Szilicium-dioxid, kazein, zselatin, kálium-diszulfit keveréke
Nincs.

FEJEZET – ELSŐSEGÉLY INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély intézkedések leírása
Általános tudnivalók:
Belégzés:
Szembe kerülés:
Bőrre kerülés:
Lenyelés:
5.
FEJEZET – TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
5.1. Oltóanyag:
Megfelelő oltóanyag:
Alkalmatlan oltóanyag:
5.2. Különleges az anyagból származó
égéstermékek vagy keletkező gázok:
5.3. Tűzoltási információk:

Nincs.
Az érintett személyt azonnal vigye friss levegőre.
A szemet kinyitva bő vízzel öblítse ki. Szükség esetén konzultáljon szemorvossal.
Az érintkezett felületet vízzel és szappannal mossa le, és zsírtartalmú krémmel kenje be.
A szájat és torkot vízzel alaposan mossa ki. Igyon kis kortyokban sok vizet (hígító hatás).

Víz, hab, szén-dioxid, száraz por.
Nem ismert.
Kén-dioxid, hidrogén-cianid, nitrózus gázok, szén-dioxid, szén-monoxid.
Viseljen egyéni légzőkészüléket. A szennyezett oltóvizet a helyi előírások szerint kell elhelyezni.

6.
FEJEZET - INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN EXPOZÍCIÓNÁL
6.1. Személyi vonatkozású biztonsági intézkedések, védőfelszerelés és szükséghelyzetben alkalmazandó eljárások:
Kerülje a porképződést.
6.2. Környezetvédelmi intézkedések:
Ne engedjük a csatornába, felszíni vagy talajvízbe.
6.3. Tisztítási és mentesítési eljárások és anyagok:
Mechanikus takarítás. A feltakarított anyagot a hulladékkezelési fejezetnek megfelelően elhelyezni.
7.
FEJEZET - KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
7.1. Útmutatások a biztonságos használathoz:
Kezelés:
Személyi higiénia:
Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez:
Kiegészítő utalás:
7.2. A biztonságos tárolás feltételei:
Tárolás helye:
Együtt tárolási utalások:
További utalások a tárolás kapcsán:
7.3. Meghatározott felhasználás:

Rosszul szellőző helységben pormaszk viselése (FFP2). Védőszemüveg viselése. Kézvédelem nem
szükséges.
Alaposan mosson kezet az anyaggal történő érintkezés után.
Nehezen gyulladó anyag.
A porképződést kerülni kell.
Száraz, szagmentes helyen tárolja.
Nincs.
Hűvös helyen (5-20 °C).
Mustok és újborok derítése.

8.
FEJEZET – EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM
8.1. Kitettségi határérték:
Levegő határérték:
7631-86-9 Szilícium-dioxid 4 mg/m3
8.2. A kitettség korlátozása és ellenőrzése:
Védő és higiénés intézkedések:
A munka végeztével vagy szünet előtt kézmosás.
Légzésvédelem:
Porképződés esetén FFP2 védőmaszk viselése ajánlott.
Kézvédelem:
Nincs.
Szemvédelem:
Védőszemüveget kell viselni.
Testvédelem:
Viseljen megfelelő ruházatot a munkához.
Környezeti kitettség behatárolása és felügyelete:
Nincs
9.
FEJEZET – FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
9.1. Alapvető fizikai és kémiai paraméterek megadása:
Halmazállapot:
Szilárd (por)
Megjelenés:
Világos sárga
Illat:
Tejsavó.
pH-érték:
4-6
Sűrűség (20 °C-on)
0,4-0,8 g/cm3
Vízben oldható
9.2. Fontos biztonsági utasítások az egészség- és környezet védelméhez:
9.3. Egyéb utasítások:
Nincs.

Nincs.

10.
FEJEZET – STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS
10.1. Kerülendő körülmények:
Hő (részleges bomlás > 220 °C), nedvesség, porképződés.
10.3. Kerülendő anyagok:
Nem ismert.
10.6. Veszélyes bomlástermékek:
Az előírásnak megfelelő használat esetén nincs.

11. FEJEZET – TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
11.1. Toxikológiai hatás információi:
Akut toxicitás:
Nincs.
Specifikus hatás állatkísérletekben:
Nem ismert.
Irritáló, maró hatás:
Nincs.
Érzékenyítő hatás:
Különösen érzékeny személyeknél nincs kizárva az érzékenyítés.
Ismételt vagy hosszú ideig tartó kitettség hatásai:
Nem ismert.
Rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító hatások:
Nem ismert.
Besorolásra vonatkozó megjegyzések:
Nincs.
Egyéb megjegyzések:
Nincs.
Általános megjegyzések:
Nincs.
12. FEJEZET – ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
12.1. Ökotoxicitás:
Nem ismert.
12.2. Mobilitás:
A termék porformában mobil.
12.3. Tartósság, lebonthatóság:
A szerves komponensek (kálium-kazeinát, zselatin) biológiailag tökéletesen lebonthatók. A szervetlen anyagok nem lebonthatók. A SiO2 a
termékben lévő koncentrációban a környezetre veszélytelen. Az egyéb összetevők a rendeltetésszerű használat esetén nincsenek zavaró
hatással.
12.4. Bioakkumulációs potenciál:
Nem ismert.
12.5. Más káros hatások:
Nem simert.
13. FEJEZET – HULLADÉKKEZELÉS

13.1. Hulladékkezelés a helyi előírásoknak megfelelően.
13.2. A meg nem tisztított csomagolóanyag elhelyezése és javasolt tisztítószer:

Hulladékkezelés a helyi előírásoknak megfelelően.

14. FEJEZET – SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
14.1. UN-szám:
Nem alkalmazható.
14.2. UN megfelelő szállítási név:
Nem alkalmazható.
14.3. Szállítási veszélyességi osztály:
Nincs osztályozva, mint veszélyes anyag.
14.4. Csomagolási osztály:
Nem alkalmazható.
14.5. Környezeti veszély:
Nincs.
14.6. Speciális előírások:
Nincs.
14.7. Szállítás nagyban a MARPOL 73/78 II. melléklete szerint és IBC kód: Nem vonatkozik a termékre.
15. FEJEZET – SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
15.1. Biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/különleges törvényi előírások az anyagra vonatkozóan:
A biztonsági adatlap megfelel a GHS rendeletnek.
Egyéb EK rendeletek:
- az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK „Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról”
rendeletének.
- 606/2009 2009. július 10. EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 479/2008 EK tanácsi rendelet tartalmazza,
mint a szőlőből készült termékek kategóriáit, a borászati eljárásokat és azokhoz kapcsolódó korlátozásokat.
- az 1907/2006 (REACH) rendelet nem alkalmazható a terméknél.
15.2. Nemzeti előírások:
Vízveszélyességi osztály:
Gyengén veszélyes.
Besorolás:
Vízveszélyességi osztály önbesorolás
16. FEJEZET. – EGYÉB INFORMÁCIÓK
A biztonsági adatlap felülvizsgálatának dátuma: 2019.03. A teljes biztonsági adatlap felülvizsgálatra került, hogy az 1907/2006 EK rendelettel
konform legyen.
A biztonsági adatlap készítésének dátuma: 2018.02.
Nyilatkozat: Ezen biztonsági adatlap információi, adatai és ajánlásai jóhiszeműen, megbízható forrásokat felhasználva születtek, a felülvizsgálat időpontjában
igazak és hitelesek. A biztonsági adatlap a termékekhez kapcsolódó szükséges biztonsági rendelkezések leírását szolgálja. A biztonsági adatlapban leírt
állítások nem foglalnak magukban és nem vonnak maguk után garanciát. A felhasználó felelőssége a termék alkalmasságának, a felhasználás körülményeinek
és minden kapcsolódó veszélynek a meghatározása. A biztonsági adatlapot átvevő személy felelőssége, hogy minden az említett anyaggal kapcsolatba kerülő
személy elolvassa és megértse annak tartalmát.

