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1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.
1.1. Termékazonosító:
Megnevezés: Anilin
A termék angol neve: Aniline
REACH szám: 01-2119451454-41
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:
Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: Laboratóriumi
vegyszerek.
Ellenjavallt felhasználás: Csak laboratóriumi felhasználásra.
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
Forgalmazó cég neve és címe: Szkarabeusz Kft.
Cím: H-7622 Pécs, Verseny u. 17.
Tel.: (06-72) 532-828
Fax.: (06-72) 532-829
1.4. Sürgősségi telefonszám:
Egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat (ETTSZ)
Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 06-80-201-199 (díjmentesen hívható zöldszám)

2. Szakasz: A veszélyesség szerinti besorolás
2.1. Osztályozás.
Osztályozás 1272/2008/EK szerint:
Acute Tox. 3 (H301)
Acute Tox. 3 (H311)
Acute Tox. 3 (H331)
Eye Dam. 1 (H318)
Skin Sens. 1 (H317)
Muta. 2 (H341)
Carc. 2 (H351)
STOT RE 1 (H372)
Aquatic Acute 1 (H400)
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4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések.
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:
Utasítások belégzés esetére: Friss levegőre kell menni. Ha a légzés nehéz, oxigént
kell adni. Ha a sérült belélegezte, vagy lenyelte az anyagot, ne
alkalmazzon szájról-szájra élesztést; kezdjen mesterséges lélegeztetés
orvosi respirátorral. Azonnali orvosi ellátás szükséges.
Utasítások bőrre kerülés esetére: A szennyezett ruházatot távolítsuk el. A
szennyeződött bőrfelületet bő vízzel mossuk le. Azonnali orvosi
ellátás szükséges.
Utasítások szembe kerülés esetére: Öblítsük bő vízzel legalább 10 percen
keresztül, a szemhéjakat szélesre nyitva. Hívjunk szemorvost.
Utasítások lenyelés esetére: Hánytatni tilos. Azonnal orvost kell hívni vagy a
mérgezési központot.
Egyéni védőfelszerelés az elsősegélynyújtók számára: A védőfelszereléssel
kapcsolatos információkhoz lásd a 8. szakaszt.
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások.
Akut tünetek és hatások: Nincs információ.
Késleltetett hatások: Nincs információ.
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:
A szükséges orvosi ellátás leírása: Tüneti kezelés.

5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések.
Általános leírás: Éghető anyag.
5.1. Oltóanyag:
Alkalmazható tűzoltó anyagok: Vízpermetet, alkohol-álló habot, száraz vegyszert
vagy szén-dioxidot kell használni.
NEM alkalmazható tűzoltó anyagok: Nincs információ.
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:
Különleges veszélyek: Éghető anyag. Hevítésre a tartályok felrobbanhatnak. A
terméket és az üres tartályt hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell
tartani.
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:
Egyéni védőfelszerelés tűzoltáskor: Ne tartózkodjunk a veszélyes zónában
megfelelő kémiai védőöltözék és friss levegős légzőkészülék nélkül.

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál.
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:
Személyi óvintézkedések: Személyi védőfelszerelést kell használni. Minden
gyújtóforrást el kell távolítani. A személyzetet biztonságos területre
kell eltávolítani. A kifolyástól/lyuktól az embereket széliránnyal
szemben el kell távolítani.
Sürgősségi ellátók esetében: A védőfelszereléssel kapcsolatos információkhoz lásd
a 8. szakaszt.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem szabad a környezetbe engedni.
6.3. A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:
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Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Inert nedvszívó anyaggal fel kell itatni.
6.4. Hivatkozás más szakaszokra.
Hivatkozás más szakaszokra: A hulladékkezeléssel kapcsolatos
figyelmeztetésekhez lásd. a 13. szakaszt.

7. Szakasz: Kezelés és tárolás.
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések. Információk a biztonságos
kezeléshez: Inert gáz alatt kell kezelni, nedvességtől védeni kell.
Személyi védőfelszerelést kell viselni. Nyílt lángtól, forró felületektől
és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Szembe, bőrre vagy a
ruházatra ne kerüljön. A gőzt/port nem szabad belélegezni. Lenyelni
tilos.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt.
Tárolási előírások: A tartályokat száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen szorosan
lezárva kell tartani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.
Napfénytől védeni kell.
Tárolási hőmérséklet [ºC]: max. 30
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások).
Meghatározott végfelhasználás: Az 1.2. pontban említetteken kívül egyéb
speciális alkalmazása nem várható.

8. Szakasz: Expozíció / egyéni védelem.
8.1. Ellenőrzési paraméterek.
Megengedett munkahelyi átlagos koncentráció (ÁK) [mg/m3]: 8
Munkahelyi csúcskoncentráció (CK) [mg/m3]: 20
Jogszabályi háttér: 5/2020.(II.7.) ITM rendelet.
8.2. Az expozíció ellenőrzése.
Megfelelő műszaki ellenőrzés: A biztonságos munkavégzést elősegítő műszaki
intézkedések elsőbbséget élveznek az egyéni védőfelszerelések
használatával szemben.
Általános előírások: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Bőrre kerülés
esetén lemosás után bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való
munka után kezet és arcot kell mosni.
Szem,- arcvédelem: Az anyaggal való munka során fröccsenés ellen védő zárt
védőszemüveg viselése szükséges.
Kézvédelem: Az anyaggal való munka során védőkesztyű viselése szükséges.
Általános munkához ajánlott típus: Butilkaucsuk 0,7 mm vastag,
áttörési idő >480 min. Speciális felhasználás esetén célszerű a
gyártóval konzultálni.
Légutak védelme: Gőzök és aeroszolok képződése esetén szükséges. A
légzőkészülékekre vonatkozóan kövesse az OSHA 29 CFR 1910.134
szabályokat vagy az Európai Standard EN 149 standardot.

9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok.
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ.
Halmazállapot: Folyadék.
Külső jellemzők: Halványsárga.
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Szag: Záptojás szagú.
pH-érték: 8.8 36 g/l aq.sol.
Gőznyomás (20 °C): 0.5 mmHg
Gőzsűrűség: (Levegő = 1.0)
Viszkozitás: 4.4 mPa.s (20 °C)
Forráspont/forrási tartomány: 181 - 185°C / 357.8 - 365°F@ 760 mmHg
Olvadáspont/olvadási tartomány: -6.2°C / 20.8°F
Bomlási hőmérséklet: 190 °C
Gyulladáspont: 76°C / 168.8°F
Öngyulladási hőmérséklet: 540°C / 1004°F
Robbanási határok:
alsó 1.3 vol%
felső 11 vol%
Párolgási sebesség: (Butil-acetát = 1,0)
Vízben való oldhatóság: 36 g/l (20°C)
Sűrűség 1.021

10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség.
10.1. Reakciókészség: Nincs információ.
10.2. Kémiai stabilitás: Fényérzékeny.
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes polimerizáció nem fordul elő.
10.4. Kerülendő körülmények: Összeférhetetlen termékek, hő, láng és szikra,
kitettség fénynek.
10.5. Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek.
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Szén-monoxid. Szén-dioxid (CO2). nitrogénoxidok (NOx).

11. Szakasz: Toxikológiai adatok.
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ.
Általános leírás: Az anyagot különleges óvatossággal kell kezelni.
Akut toxicitási adatok:
Akut toxicitás szájon át: LD50 (patkány): 250 mg/kg.
Akut toxicitás bőrön át: LD50 (patkány): 1400.
Akut toxicitás belégzés: Nincs adat.
Rákkeltő hatás: Feltehetően rákkeltő hatású.
Szenzibilizáció: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású
lehet).
Mutagén hatások: Nincs információ.
Szaporodási hatások: A laboratóriumi állatokon a kísérletek reproduktív toxikus
hatást mutattak ki.
Fejlődési hatások: Nincs információ.
Célszervek: Máj, vese, lép, központi idegrendszer, vér, szem, bőr, szív- és
érrendszer, húgyhólyag.
Egyéb káros hatások: Tumorképző hatásokat jelentettek kísérleti állatoknál. Az
összes információt lásd az RTECS adott cikkénél.
Endokrin rendszert kárósítóval kapcsolatos tájékoztatás: Senki által nem ismert.

12. Szakasz: Ökológiai információk.
Általános leírás: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
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1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és
csomagolásáról.
67/548/EGK irányelv a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítéséről.
1999/45/EK irányelv a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására,
csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről.
2000. évi XXV., 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó
rendeletei.
25/2000. (IX.30.) EÜM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonságáról.
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.
15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyagról kémiai biztonsági értékelés egyelőre
nem készült.

16. Szakasz: Egyéb információk.
A biztonsági adatlap 2. pontjában szereplő H mondatok:
H351 - Feltehetően rákot okoz.
H372 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
H341 - Feltehetően genetikai károsodást okoz.
H311 - Bőrrel érintkezve mérgező.
H301 - Lenyelve mérgező.
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
H331 - Belélegezve mérgező.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
A BT adatlap megváltozott szakaszai: 8.1.
A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint
helyes és pontos, de a javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk,
hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Kérjük, ha az adatlapon
legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal
figyelmeztetni. A megadott információk a jelenlegi ismereteinknek felelnek meg. Az
anyaggal kapcsolatos biztonságtechnikai adatokat és tudnivalókat tartalmazzák, és nem
a termék tulajdonságait garantálják.
A biztonsági adatlap megfelel a 1272/2008 EK rendelet (CLP), a 1907/2006 EK
rendelet (REACH) az 1999/45 EK irányelv, a 67/548 EGK irányelv, a 2000. évi XXV.
törvény és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak.

Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.
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