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1./Anyag/Előállítása és cég neve 
Termék adatok: 
Kereskedelmi név: Deriton 
 
Gyártási adatok: 
Cég:Bentonit 94 Ipari és Kereskedelmi szolgáltató BT 
H 3712 Sajóvámos 
Telefon/fax: 00 36-46-505455 
 
Felhasználás: Borászati  derítő és stabilizáló 
 
Kapcsolat: p.zsolt@deriton.hu  
 
Veszély esetén felhívandó napközben :00-36-46-505455 
Információ: 
ETTSZ zöld szám: 00-36-80-201-199  
 
2.Veszélyesség szerint besorolás: 
EK veszély jel                            Nem veszélyes 
   
Fizikai kémiai veszély :Porkészítmény! A vele való tevékenység során por képződhet, ami nagy 
mennyiségek manipulációja esetén porrobbanáshoz vezethet. 
Egészségkárosító veszély:rendeltetésszerű használata során egészségkárosító hatás kockázatával nem kell 
számolni 
Környezetkárosító veszély:Előírás és rendetetésszerű használat tárolás ártalmatlanítás során  környezetkárosító 
hatással nem kell számolni  
 
3./Összetétel/alkotók adatai: 
 Az 1907/2006 EK rendelet értelmében : készítmény. 
 
Veszélyes alkotók:    CAS Nr/EC  Konc. tart. Veszélyszimbólum R mondatok 
trisodium phosphate 
 dodecahydrate               10101-89-0-/ 
    231-509-8  <5 %   Xi  36/37/38 * 
*gyártói besorolás Nem osztályzott anyag a a 67/548/EGK irányelv I sz mellélete illetve a 3/2006 melléklet 
szerint 
 
Az egyéb itt fel nem sorolt komponensek nem tekinthetők a jelenleg érvényben lévő 
jogszabályok alapján veszélyes anyagnak,vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el 
azon értéket ,mely alapján  biztonsági adatlapon fel kellene tüntetni ,és a veszélyességi 
besorolásnál figyelembe kellene venni. 
Az R mondatok teljes szövege a 16-os pontban található 
 
 
4./Elsősegély nyújtás: 
Bőrkontaktus esetén: 
Vízzel és szappannal azonnal lemosni. 
Szembejutás esetén: 
A szemet  vízzel alaposan kiöblíteni és orvoshoz fordulni 
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5./Tűzveszélyesség: 
Nem éghető. 
Alkalmazható oltószer: vízpermet hab széndioxid por 
Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál:védőruházat 
 
6./Óvintézkedés baleset esetén: 
Környezetvédelmi teendők 
Nem kerülhet közvetlenül csatornákba ,élővizekbe  
Eljárás a kiszabadult anyag eltávolítására: 
A kiömlött anyagot fel kell söpörni –szívni és a hulladékelhelyezési tartályba önteni. 
A maradékot vízzel eltávolítani.13. pont ártalmatlanítási szempontok. 
 
7./Kezelés és tárolás: 
Útmutató a biztonságos használathoz,kezeléshez: 
A csomagolást tartsuk légmentesen zárva.Száraz helyen tároljuk 
További adatok a raktározási feltételekhez:Száraz, szagmentes helyen tároljuk, nedvességtől 
óvjuk. 
 
8./Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei : 
Higiéniai óvintézkedések:Tartsuk be a vegyianyagok kezelésésnél szokásos 
elővigyázatossági rendszabályokat. 
Általános védelmi módok 
Ne lélegezzük be a porokat 
Kézvédelem: Védőkesztyű. 
Tartós kitettség esetén:butilkaucsuk kesztyű 
 Átszakadási határ/kesztyű 480 perc 
 Minimális rétegvastagság 0,7 mm 
Rövididejű kitettség esetén: nitrilkaucsuk kesztyű  
 Átszakadási határ/kesztyű 30 perc 
 Minimális rétegvastagság 0,4 mm 
Ilyen védőkesztyűt különböző gyártók készítenek.Kiválasztásnál figyelemmel kell lenni a 
gyártó által közölt részletes jellemzőkre,főleg azokra melyek a minimális anyagvastagságra és 
átszakadási időre vonatkoznak.Tekintetbe kell venni annak a gyártási folyamatnak a konkrét 
körülményeit is melyhez a kesztyűt használják. 
 
Szemvédelem:A veszélyezettségnek megfelelő szemvédelemre van szükség .(oldalvédővel 
ellátott szemüveg,kosárszemüveg ) 
 
9./Fizikai és kémiai tulajdonságok: 
Alak :  szilárd 
Szín:   szürkés drapp 
Szag:  szagtalan 
Forráspont:   nem alkalmazható  
Lobbanáspont:  nem alkalmazható 
Sűrűség:Kb:   2,6g/cm3 
Oldhatóság vízben:  részben oldható szuszpenzió képződés Nem oldódik!!! 
pH érték :   kb. 7-8,5    20 oC-on  60g/l víz 
Dinamikai viszkozitás :  nem alkalmazható    
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Gyulladási hőmérséklet:nincs meghatározva 
Öngyulladási hőmérséklet:nincs meghatározva 
Alsó robbanási határ:nincs meghatározva 
Felső robbanási határ:nincs meghatározva 
Gőznyomás:nincs meghatározva 
n-oktanol/víz megoszlási együttható nem alkalmazható 
 
10./Stabilitás és reakcióképesség 
Hőbomlás: 
Rendeltetésszerű használat esetén állandó. 
 
11./Toxikológiai adatok: 
A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek 
Összetevők közül: 
trisodium phosphate 
dodecahydrat: 
Akut orális toxicitás  ( LD 50 ) :  >2000 mg/kg     patkányon  
Bőr irritáló hatás:   irritáló       
Szem irritáló hatás:   irritáló      
 
12./Ökológiai adatok: 
Nincsenek. 
A tömény készítmény ne jusson a környezetbe. 
 
13./Megsemmisítési előírások: 
 
Termék:A helyi hatóságok előírásainak figyelembevételével  speciális hulladékégetőbe  
szállítandó.A kitisztított csomagolóanyag hasonló anyag töltésére újra felhasználható 
 
14./Szállítási előírások: 
 ADR     nem veszélyes anyag 
 RID    nem veszélyes anyag 
 ADNR   nem veszélyes anyag 
 IMDG    nem veszélyes anyag 
 IATA    nem veszélyes anyag  
15./Szabályozási információk: 
Veszélyszimbólum  Nem veszélyes 
 
 
16./Egyéb adatok: 
 Az adatok a jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak.Feladatuk ,hogy a termékeinket a 
biztonsági követelmények szempontjából leírják és ezért jogi értelemben vett  
tulajdonságbizonlatnak nem tekinthető 
A fennálló törvények és rendeletek betartásáért a termék felhasználói a felelősek.  
R mondatok 2 és 3 pont szerint: 
36/37/38 Szem és bőrizgató hatású izgatja a légutakat  
         


