NÁTRIUM-TETRABORÁT 10-HIDRÁT
BIZTONSÁGI ADATLAP
Verziószám:

10.0

A készítés dátuma:

2010.11.30.

Felülvizsgálat dátuma:

2021.04.01.
1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Term ékazonosító

Cikkszám:

07470

A termék neve:

NÁ TR IUM-TETR A B OR Á T 10-HIDR Á T

A termék angol neve:

B OR A X

A termék latin neve:

B OR A X

Termék szinonim neve(i):

NA TR IUM TETR A B OR ICUM

Termék szinonim neve(i):

S ODIUM TER TR A B OR A TE 10-HY DR A TE

Reach regisztrációs szám:

01-2119490790-32

CAS-szám:

1303-96-4

EU-szám:

215-540-4

EU Index-szám:

005-011-01-1

1.2. Az anyag vagy keverék m egfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt felhasználásai

Az anyag vagy keverék megfelelõ
azonosított felhasználása:
Az anyag vagy keverék ellenjavallt
felhasználása:

Más bór vegyületek gyár tása, gyógyszer gyár tás, kozm etikai ipar , ker ámia, üveg, és
zománcipar .
Ellenjavalt felhasználási ter ület nem ismer etes.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító cég neve:

MOLA R CHEMICA LS K FT.

Szállító cég címe, telefonszáma,
fax-száma:
Felelõs osztály email címe:

2314 Halásztelek, Á r pád utca 1. Tel.: +36-24 527-100 Fax: +36-24 527-127, em ail:
molar @m olar .hu, web: www.m olar .hu
r each@molar .hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató S zolgálat 1096 B udapest, Nagyvár ad tér 2.
Tel: ( 06-80) 201-199 Fax: ( 06-1) 476-1138 e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu
2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás 1272/2008/EK szerint:

R epr . 1B .; H360FD - R epr odukciós toxicitás, 1B kategór ia

2.2. Cím kézési elem ek
Cím kézés 1272/2008/EK szerint:

Figyelmeztetõ mondatok:

H360FD - K ár osí thatja a ter mékenységet. K ár osí thatja a születendõ gyer m eket.

Figyelmeztetés:

V ES ZÉLY

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P 201 - Használat elõtt ism er je meg az anyagr a vonatkozó különleges utasí tásokat.
P 308+P 313 - Expozí ció vagy annak gyanúja esetén: or vosi ellátást kell kér ni.

Veszélyjelek, piktogramok:

2.3. Egyéb veszélyek:

Nem ism er etes.

A PBT- és vPvB-értékelés
eredm ényei:

A R EA CH X III. melléklete alapján a P V B / vP vB kr itér ium ok nem alkalmazhatóak szer vetlen
anyagokr a és szer vetlen anyagokból álló kever ékekr e.

Az ebben a szakaszban említett H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

3. SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
3.1. Anyagok

CAS-szám:

1303-96-4

EU-szám:

215-540-4
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EU Index-szám:

005-011-01-1

Összegképlet:

NaÒ B ÆOÌ ¬ 10HÒ O

Relatív molekulatömeg:

381,37
4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ism ertetése

Utasítások belégzés esetére:

A sér ültet fr iss levegõr e kell vinni.

Utasítások bõrre kerülés esetére:

A szennyezett r uházatot távolí tsuk el. A szennyezõdött bõr felületet bõ ví zzel mossuk le.

Utasítások szembe kerülés esetére:

Öblí tsük bõ ví zzel, a szem héjakat szélesr e nyitva.

Utasítások lenyelés esetére:

Itassunk sok vizet, hánytassunk. R osszullét esetén hí vjunk or vost.

Egyéni védõfelszerelés az
elsõsegélynyújtók számára:

A védõfelszer eléssel kapcsolatos infor m ációkhoz lásd a 8. szakaszt.

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

Akut tünetek és hatások:

B elégzés esetén köhögés, tor okfájás, fejfájás. B õr r e és szem be ker ülve vör össég,
fájdalom . Lenyelés esetén hasi fájdalom , hányinger , hányás, hasmenés.
Nagyobb mennyiség lenyelése esetén vér nyom ásesés, ájulás, központi idegr endszer i
r endellenességek, gör csök, légzésbénulás, hem olí zis.

Késleltetett hatások:

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A szükséges orvosi ellátás leírása:

Tüneti kezelés.S zem be ker ülve azonnal kim osni és or vost hí vni. Ne hagyjuk kihûlni a
beteget.

Általános leírás:

Nem éghetõ anyag

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
5.1. Oltóanyag

Alkalmazható tûzoltó anyagok:

Nem ér telmezhetõ

NEM alkalmazható tûzoltó anyagok:

Nem ér telmezhetõ

5.2. Az anyagból vagy a keverékből szárm azó különleges veszélyek

Különleges veszélyek:

Nem ism er etes

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Egyéni védõfelszerelés tûzoltáskor:

Nincs különleges elõí r ás
6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Szem élyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi elõvigyázatossági intézkedések: K er üljük az anyaggal való ér intkezést, ne lélegezzük be a por okat.
Sürgõsségi ellátók esetében:

A védõfelszer eléssel kapcsolatos infor m ációkhoz lásd a 8. szakaszt.

6.2. Környezetvédelm i óvintézkedések

Egyéb megjegyzések:

Nincs szükség különleges óvintézkedésr e

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésm entesítés m ódszerei és anyagai

Eljárás a feltisztításra/felitatásra:

S zár azon kell feltisztítani. Továbbí tsuk megsem misí tésr e.A z ér intett ter ületet meg kell
tisztítani.

6.4. Hivatkozás m ás szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra:

A hulladék kezeléssel kapcsolatos figyelmeztetésekhez lásd.a 13. szakaszt.
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelési elõírások:

Megfelelõen szellõztetett helyiségben, védõkesztyû, por álar c és védõszemüveg
használatával dolgozzunk.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási elõírások:
Tárolási hõmérséklet [ÇC]:

S zor osan zár t edényzetben, hûvös, szár az kör ülmények között jól szellõzött helyen
tár olandó.
max. 25

Nem tárolható együtt:

Nincs kor látozás

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Meghatározott végfelhasználás:

A z 1.2. pontban emlí tetteken kí vül egyéb speciális alkalmazása nem vár ható.
--- 2/5 oldal ---

NÁTRIUM-TETRABORÁT 10-HIDRÁT
8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM
8.1. Ellenőrzési param éterek

Expozíciós határértékek:
Megengedett munkahelyi átlagos
koncentráció (ÁK) [mg/m3]:
Munkahelyi csúcskoncentráció (CK)
[mg/m3]:
Biológiai expozíció [mg/g kreatinin]:

A z anyagr a/ kever ékr e nincs m egállapítva m unkahelyi expozí ciós határ ér ték az 5/ 2020
( II.6.) ITM együttes r endeletben
Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelõ mûszaki ellenõrzés:
Általános elõírások:
Szem,-arcvédelem:

A biztonságos munkavégzést elõsegí tõ m ûszaki intézkedések elsõbbséget élveznek az
egyéni védõfelszer elések használatával szemben.
A z anyaggal végzett munka után kezet kell mosni. A por képzõdést ker ülni kell. A z anyagot
ne lélegezzük be.
V édõszemüveg viselése szükséges.

Kézvédelem:

A z anyaggal való m unka sor án védõkesztyû viselése szükséges. Á ltalános munkához
ajánlott tí pus: Nitr il-kaucsuk, 0,11 mm vastag, áttör ési idõ >480 min. S peciális
felhasználás esetén célszer û a gyár tóval konzultálni.

Légutak védelme:

S zükséges, ha por képzõdik. Javasolt tí pus: P 1
9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kém iai tulajdonságokra vonatkozó inform ációk

Külsõ jellemzõk:

fehér kr istályos por

Szag:

S zagtalan

Szagküszöb érték:

Nem ism er etes.

Olvadáspont/fagyáspont [ÇC]:

75

Forráspont [ÇC]:

1575

Bomlási hõmérséklet [ÇC]:

Nincs infor mácó.

Sûrûség (¥) [g/cm3]:

2,367

pH:

9,0-10,0 ( 4 %)

Viszkozitás [mPa.s]:

Nincs adat

Gõzsûrûség (levegõ=1):

Nincs infor máció

Oldhatóság vízben:

51,4 g/ l

Oldhatóság etanolban:

nem oldódik

Megoszlási hányados n-oktanol/víz log P Nincs infor máció
(o/v):
Lobbanáspont [ÇC]:
Nincs infor máció
Gõznyomás (20 ÇC-on) [hPa]:

Nincs infor máció

Gyulladási hõmérséklet [ÇC]:

Nincs infor máció

Robbanási határértékek (v/v %):

Nincs infor máció

Relatív párolgási sebesség (ButAc=1):

Nincs infor máció

Tûzveszélyesség:

Nem éghetõ anyag

Robbanásveszélyes tulajdonságok:

Nem r obbanásveszélyes anyag.

Oxidáló tulajdonságok:

Nem oxidáló anyag.

9.2. Egyéb inform ációk

Térfogattömeg [kg/m3]:

~750

Égéshõ [MJ/kg]:

Nem éghetõ

Halmazállapot:

S zilár d

10.1. Reakciókészség:

R endeltetésszer û kezelés esetén veszélyes r eakciók nem vár hatók.

10.2. Kém iai stabilitás:

A z anyag nor m ál kör ülm ények között stabil.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
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10.3. A veszélyes reakciók
lehetősége:

Nor mál kör ülmények között nincsenek.

10.4. Kerülendő körülm ények:

Er õs hõhatás.

10.5. Nem összeférhető anyagok: Nor mál kör ülmények között nincs ilyen.
10.6. Veszélyes bom lásterm ékek: Nor mál tár olási kör ülmények között nincs bom lás.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben m eghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó inform ációk

Általános leírás:

A ter m ék megfelelõ kezelése esetén veszélyes tulajdonság nem vár ható.

Akut toxicitási adatok:

LD50 ( szájon át, patkány) : 2660 mg/ kg

Akut toxicitás szájon át:

Émelygés,hányás és hasm enés jelentkezhet.

Akut toxicitás bõrön át:

B õr ir r itáció lehetséges.

Akut toxicitás belégzés:

Légúti ir r itáció lehetséges.

Bõrkorrózió/Bõrirritáció:

B õr r e ker ülve enyhe ir r itációs tünetek.

Szemkárosodás/szemirritáció:

S zembe ker ülve enyhe ir r itációs tünetek.

Légzõszervi, vagy bõrszenzibilizáció:

Nem ism er etes.

Csírasejt mutagenitás:

Nincs infor máció.

Rákkeltõ hatás:

Nem ism er etes.

Reprodukciós toxicitás:

Ör öklõdõ genetikai kár osodást okozhat az ember i csí r asejtekben.

Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció:

A z anyagot nem osztályozzák, m int speciális célszer vi toxikus anyagot.( egyszer i expozí ció)

Célszervi toxicitás, ismétlõdõ expozíció: A z anyagot nem osztályozzák, m int speciális célszer vi toxikus anyagot. ( ism ételt expozí ció)
Aspirációs veszély:

Nem ism er etes.
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános leírás:

S zakszer û kezelés és felhasználás esetén kör nyezeti pr oblémák nem vár hatók.

12.1. Toxicitás:

Toxicitás halakra:

LC50 ( P imephales pr om elas) : 79,7 mg/ l/ 96h

Toxicitás daphniára és egyéb vízi
gerinctelen szervezetekre:
Toxicitás algákra:

LC50 ( Daphnia magna) : 133 mg/ l 48h

Toxicitás baktériumokra:

Nincs adat

12.2. Perzisztencia és
lebonthatóság:

Nincs infor máció.

Nincs infor máció.

12.3. Bioakkum ulációs képesség: Nincs infor máció.
12.4. A talajban való m obilitás:

Nincs infor máció.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés
eredm ényei:

A R EA CH X III. melléklete alapján a P V B / vP vB kr itér ium ok nem alkalmazhatóak szer vetlen
anyagokr a és szer vetlen anyagokból álló kever ékekr e.
Nincs infor máció.

12.6.Endokrin károsító
tuajdonságok
12.7. Egyéb káros hatások:

A készí tm ényt és m ar adékait nagy mennyiségben a közcsator nába, élõvizekbe engedni nem
szabad.
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A termékre vonatkozó elõírások:

A z anyag mar adéka veszélyes hulladéknak számí t.

A csomagolásra vonatkozó elõírások:

A szennyezett ( kiür ült) csomagolóanyagot ugyanúgy kell kezelni, mint a ter méket.

13.1. Hulladékkezelési m ódszerek:

Hulladék kezelési elõírások:

A hulladékokat a hulladékr ól szóló 2008/ 98/ EK ir ányelvek, valam int az egyéb or szágos és
helyi szabályoknak megfelelõen kell kezelni. Megsem misí tése er r e szakosodott gazdálkodó
szer vezet segí tségével tör ténhet.
14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. UN-szám vagy azonosító szám :

Nem vonatkozik r á.

14.2. Az ENSZ szerinti m egfelelő szállítási
m egnevezés:

Nem vonatkozik r á.

Szárazföldi szállítási besorolás (RID/ADR):

Nincs besor olva
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14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

Nem ér telm ezhetõ.

14.4. Csom agolási csoport:

Nem vonatkozik r á.

14.5. Környezeti veszélyek:

Nem ismer etes.

14.6. A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések:

Nincs szükség speciális óvintézkedésr e.

14.7. AZ IMO-szabályok szerinti tengeri öm lesztett Nem vonatkozik r á.
szállítás:

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelm i előírások/jogszabályok:
Készült a 1907/2006, a 830/2015 illetve a 2020/878/EU rendelet alapján.
94/33/EK irányelv alapján az anyaggal végzett tevékenység fiatal szem élyek esetén részben, vagy egészben korlátozott.
15.2. Kém iai biztonsági értékelés

A z anyagr ól kémiai biztonsági ér tékelés egyelõr e nem készült
16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában szereplő H m ondatok:

H360FD

K ár osí thatja a ter m ékenységet. K ár osí thatja a születendõ gyer meket.

A BT adatlap megváltozott szakaszai:

11., 12., 14., 15.

FIGYELMEZTETÉS:

A megadott infor mációk jelen tudásunkon alapulnak és a ter mék szállí tott állapotár a
vonatkoznak. A z adatlap csak a biztonsági követelm ények szem pontjából jellem zi a
ter méket, és nem ar r a szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait gar antálja, nem
helyettesí ti a ter mékspecifikációt. A z ér vényes r endeletek betar tása, az esetleges speciális
felhasználási technológiának m egfelelõ biztonsági elõí r ások kialakí tása és betar tása
felhasználó feladata. A z anyaggal ( készí tménnyel) kapcsolatos konkr ét felhasználási mód
sor án a 98/ 24/ EK ir ányelv alapján fel kell mér ni és ér tékelni kell a m unkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat.
Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.
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