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Készült a 1907/2006/EK (REACH) előírási szerint

Fakátrány
Eredeti vízmentes „TA speciál” fakátrány
1.A készítményt
gyártó, forgalmazó adatai

Gyártó:
Skogens Kol AB
Kilafors
Svédország

Importőr és forgalmazó:
Pannon-Protect Kft
H-2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.
Tel.: (00-36) 26/325-554
Fax: (00-36) 26/325-630

kapcsolat@pannon-protect.eu
Magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal 06-80-201-199
2. Veszély
azonosítása
Xn – ártalmas

Xi – irritatív

Az emberek egészségét és a környezetet fenyegető hatások:
R 22
Lenyelve ártalmas
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású
3. Az alkotórészek-re 200 féle speciális hatóanyagot tartalmaz, ebből kb. 10 félét 2-8% közötti mennyiségben. Kb. 20% fenol derivát,
vonatkozó adatok, guajakol és más metoxi fenol. Fenoltartalma 0,2%. Kb 20 féle szerves savat tartalmaz, hangyasavtól a dekát savig.
összetétel
Előfordul metanol és etanol nyomokban, együtt más alkoholokkal. Tartalmaz sok aldehidet, ketont és ezek
kombinációit. 10PAH-t állapítottak meg, amelynek mennyisége 2-10 ppm között van. Karcinogén PAH nem fordul
elő. Egyes szénhidrátok 1% alatt fordulnak elő.
4. Elsősegély és
Általános tudnivalók:
Etanolban oldódik, de etanol nem használható szem, vagy érzékeny bőrre került
intézkedések
szennyeződés eltávolításához.
Belégzés esetén:
Friss levegőre kell vinni a sérültet.
Bőrre jutás esetén:
Szappannal, vízzel alaposan mossuk le a szennyezett bőrfelületet.
Szembe jutás esetén:
Vízbe „pislogni”, azonnal orvost kell hívni.
Lenyelés esetén:
Vizet vagy tejet itatni, azonnal orvost hívni.
5. Tűzvédelmi
A fakátrány nem tűzveszélyes, de éghető anyag.
intézkedések
A veszélyeztetett környezetben az edények hűtésére és a személyzet védelmére szórt sugarat alkalmazzunk. Az
éghető anyagok terjedését hiúsítsuk meg.
Megfelelő tűzoltó szerek:
Széndioxid, por, vagy hab használható
6. Intézkedések
Személyekre vonatkozó intézkedések:
Kielégítő szellőzésről és védőszemüvegről kell gondoskodni.
véletlen szabad-ba Környezetre vonatkozó óvintézkedések:
Csatornahálózatba, szennyvízbe, talajba való jutását meg kell
jutás esetén
akadályozni.
Mentesítési, feltakarítási eljárás:
Nedvszívó anyaggal szedjük fel, utána semmisítsük meg. Nagyobb mennyiség
esetén először határoljuk körül és ezt követően szivattyúzzuk felcímkézett
edénybe. Kisebb kifolyásnál nedvszívó anyaggal feltörölni, ipari alkohollal
lemosni.
7. Kezelés és
Kezelés: A vegyi anyagokkal történő műveletekre vonatkozó általános higiénés előírásokat be kell tartani.
tárolás
Élelmiszertől, ital- és takarmányféleségektől elkülönítetten kell tárolni. Munka közben tilos enni, inni és dohányozni.
Gyújtóforrásoktól távol tartandó. Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemről gondoskodni kell.
Bőrrel, szemmel való érintkezés kerülendő. Csak zárt rendszerben szórható.
Tárolás: Csak eredeti, zárt göngyölegben, illetéktelenek, gyermekek elől elzárva tárolandó. A csomagolás
sértetlenségére ügyelni kell. Fakátránnyal szemben bizonyos műanyagok tartóssága nem kielégítő, egyes
műanyagféleségekből készült kannákat „összehorpaszthatja”. A tároló helyek és munkaterületek megfelelő
szellőzését biztosítani kell.
8. Az expozíció
Egyéni védőfelszerelés:
ellenőrzése,
- légzésvédelem: szellőztetés mellett nem szükséges
személyi védelem
- kézvédelem: megfelelő, például nitrilkaucsuk (0,4 mm), kloroprénkaucsuk (0,5 mm), PVC
(0,7 mm) és hasonló anyagból készült, vegyszerálló védőkesztyű (EN 374) hosszabb idejű, közvetlen kontaktus
esetén is (javaslat 6-os védőindex, megfelel 480 perces behatási időnek az EN 374 szerint)
- szemvédelem: megfelelő védőszemüveg (EN 166)
- a bőr (testfelület) általános védelme: a tevékenység és a vele járó hatások függvényében kell biztosítani a
bőrfelület védelmét, pl. védőkötény, védőcsizma, vegyszerálló védőruházat (DIN EN 465) használatával
Általános védelmi- és higiéniai intézkedések: A vegyi anyagokkal történő műveletekre vonatkozó általános higiénés
előírásokat be kell tartani.

9. Fizikai és kémiai
tulajdonságok

Robbanáspont:
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Bármilyen, faanyagvédelemmel kapcsolatban felmerülő probléma esetén, szaktanácsért hívja a
„Faanyagvédelmi Tudásközpontot”
a faanyagvédelem kék számán: 06-40 200-301, külföldről 00-36-40 200-301.

