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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

· 1.1 Termékazonosító

· Kereskedelmi megnevezés: JUBIN LAZURBASE

· Cikkszám:
. 
JLB

· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
JUBIN  LAZURBASE biocidni termék– alapozó bevonat fafelületek védelmére.

· Gyártmánykategória
A JUBIN  LAZURBASE favédőszerként alkalmazandó. Más jellegű felhordásra nem javasoljuk. Lásd a 15.
pontot.

· Anyag/készítmény használata
A JUBIN  LAZURBASE termék fafelületek alapozó védelmére szolgál – PT8 biocid termék. A JUBIN
LAZURBASE biocid terméket a fa megóvására használjuk korhadás, penészesedés és a kártevők okozta
negatív hatások ellen. A termék formulája oldószer alapú. Használat előtt el kell olvasni az útmutatót és be
kell tartani a biztonságtechnikai utasításokat. A biocid terméket használjuk körültekintően.

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
JUB d.o.o.                             JUB Kft
Dol pri Ljubljani 28                 Sági út 218
1262 DOL PRI LJUBLJANI  9500 Celldömölk
SLOVENIJA                          MAGYARORSZÁG
T: + 386 1 5884 183              T: +36 95 525 720
F: + 386 1 5884 250              E: jub@jub.hu
E: info@jub.si

· Információt nyújtó terület:
Product safety department:
TRC JUB d.o.o.
Branko Petrovic, MSc
T: +386 1 5884 185
F: +386 1 5884 227
E: branko.petrovic@trc-jub.si

· 1.4 Sürgősségi telefonszám:
Munkaidőben (8-16 óra): JUB-Csoport: +386 1 5884 185

Országos Kémiai Biztonsági Intézet:    06 80 20 11 99

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A vegyi anyagok besorolásáról szóló előírások (a besorolásról szóló szabályzatok és főleg az EU 1967/548/
EK és 1999/45/EK irányelvei, valamint a CLP 2008/1272/EK Rendelet) értelmében a termék emberi
egészségre és a környezetre veszélyes keveréknek minősül. Illékony oldószert és biocid hatóanyagokat
tartalmaz.

· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

GHS08 egészségi veszély

Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

GHS09 környezet

(folytatás a 2. oldalon)
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Aquatic Acute 1 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Aquatic Chronic 1 H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás

Xn; Ártalmas

R20/22-65:   Belélegezve és lenyelve ártalmas. Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba
beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

Xi; Irritatív

R41:   Súlyos szemkárosodást okozhat.

Xi; Túlérzékenységet okozó

R43:   Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

N; Környezeti veszély

R50/53:   Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

R66:   Ismételt expozíció a bő r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk
A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása
értelmében kötelező.
Ha a szer hosszabb ideig vagy ismételten érintkezésbe kerül a bőrrel, az oldószer zsírtalanító hatása miatt
dermatitis (bőrgyulladás) léphet fel.

· Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek
által megadott adatok.

· 2.2 Címkézési elemek

· EGK irányelvek szerinti jelölés:A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik.

· A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése:

Xn Ártalmas
N Környezeti veszély

· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

· R-mondatok:
20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas.
41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
66 Ismételt expozíció a bő r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

· S-mondatok:
2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó

határozza meg).
24/25 Kerülni kell a bő rrel való érintkezést és a szembe jutást.
36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az

orvosnak meg kell mutatni.
52 Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.
60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

(folytatás a 3. oldalon)
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61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

· Bizonyos elkészítési módok különleges jelölése:
Túlérzékenységet okozó anyagot Propiconazole, m-Fenoxi-benzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-
karboxilát, 2-Butanon-oxim tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Foglalkozásszerű felhasználók kérésükre biztonsági adatlapot kapnak.

· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
A termék oldószer vegyi keveréke polimer kötőanyaggal és adalékanyagokkal.
A JUBIN  LAZURBASE bevonat fő összetevői: alkid kötőanyag, víztaszító anyagok, szerves oldószerek, biocid
hatóanyagok és adalékanyagok.

· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

· Veszélyes alkotórészek:
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

64742-48-9 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz
 Xn R65

Karc. Kat. 2, Muta. Kat. 2
 Asp. Tox. 1, H304

< 94,0%

112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol
 Xi R36
 Eye Irrit. 2, H319

< 2,5%

1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
 Xn R20/21;  Xi R38

R10
 Flam. Liq. 3, H226;  Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,

H315

< 1,0%

60207-90-1 Propiconazole
 Xn R22;  Xi R43;  N R50/53
 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin

Sens. 1B, H317

< 0,8%

55406-53-6 3-jodo-2-propinil butil karbamat
 Xn R20/22;  Xi R41;  N R50
 Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Acute 1, H400;  Acute Tox. 4, H302; Acute

Tox. 4, H332

< 0,4%

52645-53-1 m-Fenoxi-benzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát
 Xn R20/22;  Xi R43;  N R50/53
 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Acute

Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317

< 0,25%

96-29-7 2-Butanon-oxim
 Xn R21-40;  Xi R41;  Xi R43

Karc. Kat. 3
 Carc. 2, H351;  Eye Dam. 1, H318;  Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1,

H317

< 0,2%

136-52-7 cobalt bis(2-ethylhexanoate)
 Xn R22
 Acute Tox. 4, H302

< 0,25%

· További információk:. 
 HU 

(folytatás a 4. oldalon)
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4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk:
A mérgezési tünetek csak több óra elteltével lépnek fel, ezért orvosi felügyelet szükséges a baleset
bekövetkeztétől számított 8 órán keresztül.

· Belélegzés után:
Gondoskodjunk bőéges friss levegőről és a biztonság okából keressük fel az orvost.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.

· Bőrrel való érintkezés után:Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi
tanácsot.

· Lenyelés után:Azonnal keressük fel az orvost.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.

· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés:Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Hordjunk személyes védőruházatot.

· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Hígitsuk fel sok vízzel.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerüljük az aerosol képződést.

· Tűz- és robbanásvédelmi információk:Különleges intézkedés nem szükséges.
(folytatás az 5. oldalon)
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· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Biztonságosan akadályozzuk meg a talajba történő behatolást.

· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Ne tároljuk együtt redukáló szerekkel, nehézfém vegyületekkel, savakkal és lúgokkal.

· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
· Tárolási osztály:Tárolási osztály: 3B – Éghető folyékony vegyi anyagok
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol
TLV CK-érték: 101,2 mg/m3

AK-érték: 67,5 mg/m3

1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
TLV CK-érték: 442 mg/m3

AK-érték: 221 mg/m3

b 

· Biológiai expozíciós mutatók megengedhető határértékei
1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
BEM 1500 mg/g kreatinin

Vizsgálati anyag: vizeletben
Mintavétel ideje: műszak után
Biológiai expozíciós (hatás) mutató: metil-hippursavak

· Pótlólagos információk:A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Kerüljük a szembe való bejutást.

· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú ideig
tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.

· Kézvédelem:

Védőkesztyű.

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyűanyagot javasolni.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.

(folytatás a 6. oldalon)
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· Kesztyűanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent,
a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.

· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

· Szemvédelem:

Jól záró védőszemüveg.

· Kockázatkezelési intézkedések
Javasoljuk a minőségi munkaruházat és munkavédelmi felszerelés használatát.
Csak olyan felszerelés használható, amely megfelel az alábbiakban feltüntetett szabványoknak:
- Megfelelő az a védőkesztyű, amely eleget tesz az EN 388 szabvány (II. kategória) kritériumainak.
- A védőszemüvegnek meg kell felelnie az EN 166 szabványnak.
- Az apró porszerű részecskékkel szemben védelmet nyújtó maszk feleljen meg az EN 149 szabványnak.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
· Általános adatok
· Külső jellemzők:

Forma: Folyadék
Szín: különböző színű; színezés szerint

· Szag: jellegzetes
· Szagküszöbérték: Nincs meghatározva.

· pH-érték: Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány: nem meghatározható
Forráspont/forrási tartomány: > 180 °C

· Lobbanáspont: 62 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú):Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet: 240 °C

· Bomlási hőmérséklet: Nincs meghatározva.

· Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Robbanási határok:
Alsó: 0,6 Vol %
Felső: 7,0 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál: 1 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál: 0,8 g/cm3

· Relatív sűrűség Nincs meghatározva.
· Gőzsűrűség Nincs meghatározva.
· Párolgási sebesség Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz: Teljes mértékben keverhető.

· Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz): Nincs meghatározva.

(folytatás a 7. oldalon)
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· Viszkozitás:
dinamikai: Nincs meghatározva.
kinematikai: Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek: 92 %
VOC (EC)  91,00 %

VOC-tartalom:  < 725 g/L
(a 2004/42/EK irányelv értelmében a termék A/h kategóriájú
bevonat).

Szilárdanyag tartalom: 2,3 %
· 9.2 Egyéb információk További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

· 10.1 Reakciókészség
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek:Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetőségeVeszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülményekTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok:További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek:Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás:
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
Orális:         > 5000 mg/kg (patkány)
Dermálisan: > 5000 mg/kg (patkány)
Belégzés:    > 5000 mg/kg (patkány)

64742-48-9 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz
Szájon át LD50 >5000 mg/kg (rat)

Börön át LD50 >3000 mg/kg (rab)

112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol
Szájon át LD50 5660 mg/kg (rat)

Börön át LD50 4000 mg/kg (rabbit)

1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
Szájon át LD50 4300 mg/kg (rat)

Börön át LD50 2000 mg/kg (rabbit)

3-jód-2-propinil butil-karbamát (CAS: 55406-53-6)
   LD50 dermálisan      > 2000 mg/kg (nyúl)
   LD50 orálisan            1470 mg/kg (patkány)
Propiconazol (CAS: 60207-90-1)
   LD50 dermálisan      > 4000 mg/kg (patkány)
   LD50 orálisan            1517 mg/kg (patkány)
   LC50 belélegezve   1264 mg/m3, 4h (patkány)
Permethrin (CAS: 52645-53-1)
   LD50 dermálisan      1750 mg/kg (patkány)
   LD50 orálisan              383 mg/kg (patkány
   LC50 belélegezve      485 mg/m3, 4h (patkány)
Kőolaj (ásványolaj) (CAS: 64742-48-9)
   LD50 dermálisan        2000 mg/kg (patkány)
   LD50 orálisan              2000 mg/kg (patkány

(folytatás a 8. oldalon)
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   LC50 belélegezve      5 mg/L, 4h (patkány)
· Primer ingerhatás:
· A bőrön: Nem fejt ki ingerlő hatást.
· A szemben:Erős ingerlő hatás, komoly szemkárosodás veszélyével
· Érzékenyítés:Bőrrel való éintkezés esetén a szenzibilizáció lehetséges.
· További toxikológiai információk:
Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás
alapján. A termék az alábbi veszélyekkel jár:
Artalmas

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
3-jód-2-propinil butil-karbamát (CAS: 55406-53-6)
   EC50   0,16 mg/L, 48h  (Daphnia magna)
   LC50   0,067 mgL, 96h (Oncorhynchus mykiss)
Propiconazol (CAS: 60207-90-1)
   EC50   10,2 mg/L 48h  (Daphnia magna)
   EC50 0,76 mg/l, 72h   (Scenedesmus subspicatus)
   LC50   5,3 mg/L, 96h  (pisztráng)
Kőolaj (ásványolaj) (CAS: 64742-48-9)
   EC50   1000 mg/l, 48h   (pisztráng)
   LC50   1000 mg/L, 96h  (pisztráng)

· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóságTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képességTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitásTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés:
Halakra fokozottan mérgező hatású.
Halakra ártalmas.

· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.
vízi élőlényekre erősen mérgező

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatásokTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
A folyékony hulladékot tilos a háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani, a vízfolyásokba, csatornahálózatba
vagy a talajra juttatni.

· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.

· Európai Hulladék Katalógus
08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok

03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek

· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

(folytatás a 9. oldalon)
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· Ajánlott tisztítószer:Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA UN3082

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
· ADR 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY

ANYAG, M.N.N. (3-jodo-2-propinil butil karbamat,
Propiconazole)

· IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (3-iodo-2-propynyl butyl carbamate,
Propiconazole,  permethrin (ISO)),  MARINE
POLLUTANT

· IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (3-iodo-2-propynyl butyl carbamate,
Propiconazole)

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR

· osztály 9 (M6) Különféle veszélyes anyagok és tárgyak
· Bárcák 9 

· IMDG, IATA

· Class 9 Miscellaneous dangerous substances and articles.
· Label 9 

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Környezeti veszélyek: A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok:
Propiconazole, m-Fenoxi-benzil-3-(2,2-diklórvinil)-
2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát

· Marine pollutant: Igen
Jelkép (hal és fa)

· Különleges jelölésére (ADR): Jelkép (hal és fa)
· Különleges jelölésére (IATA): Jelkép (hal és fa)

· 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedésekFigyelem: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak
· Kemler-szám: 90
· EMS-szám: F-A,S-F

· 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC
kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· Szállítási/egyéb adatok:

· ADR
· Korlátozott menynyiség (LQ) 5L
· Szállítási kategória 3 

(folytatás a 10. oldalon)
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· Alagútkorlátozási kód: E 

· UN "Model Regulation": UN3082, KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY
ANYAG, M.N.N. (3-jodo-2-propinil butil karbamat,
Propiconazole), 9, III

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/
jogszabályok
A dokumentum elkészítése a következő előírások figyelembe vételével történt:
A munkavégzés közbeni egészségvédelemről szóló törvény, a biocid termékekről szóló vegyi törvény és
szabályozás, a vegyi anyagok és biocid termékek besorolásáról, csomagolásáról és megjelöléséről, valamint a
vegyi anyagok és biocid termékek biztonsági lapjairól szóló szabályozások, illetve a csomagolás és a
csomagolási hulladék, valamint a hulladékok kezeléséről szóló előírások.

· EGK irányelvek szerinti jelölés:
A  JUBIN LAZURBASE termék fafelületek védelmére alkalmazható. A biocid termék oldószer alapú, és a
fafelültek megóvását szolgálja a korhadással, penészesedéssel, valamint a rovarok kártékony hatásaival
szemben. Más célú felhordásra nem javasoljuk.

A hatályban lévő előírások értelmében a terméket tilos általános fertőtlenítőszerként, biocid szerként
alkalmazni emberi higiéniai célokra, vagy fertőtlenítőszerként privát felületeken vagy közegészségügyi
felületeken, illetve állategészségügyi higiéniai készítményként, továbbá tilos fertőtlenítőszerként használni az
élelmiszeripar és takarmányozás területén, vagy ivóvíz fertőtlenítő szerként vagy építőipari védőszerként,
illetve tilos hűtőfolyadékok és feldolgozó rendszer védelmére alkalmazni vagy nyálkásodás megelőzésére
alkalmazni, valamint a fémiparban folyadékok védelmére alkalmazni, valamint tilos rovarölő szerként,
repellensként ,illetve csalogatóanyagként vagy élelmiszer vagy takarmány tartósítására alkalmazni.

A készítmény által tartalmazott aktív hatóanyagok alkalmazása az alábbi típusú biocid termékek felhordása
esetén tilos: PT 1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT9, PT10, PT11, PT12, PT13, PT19 in PT20.

· Bizonyos elkészítési módok különleges jelölése:- 
· Kémiai biztonsági értékelés- 
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés:A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

· Lényeges mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H351 Feltehetően rákot okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R10 Kis mértékben tűzveszélyes.
R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas.
R21 Bőrrel érintkezve ártalmas.

(folytatás a 11. oldalon)
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R22 Lenyelve ártalmas.
R36 Szemizgató hatású.
R38 Bőrizgató hatású.
R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást

okozhat.
· Az alkalmazás javasolt korlátozása
A jelen dokumentumban feltüntetettek a jelen dokumentum revíziójának időpontjában rendelkezésünkre álló
ismeretekre támaszkodnak. A leírt termék tulajdonságai a garanciával kapcsolatos törvényi előírások
szempontjából nem jelentenek biztosítékot.
Jelen dokumentum rendelkezésre bocsátása a termék használóját nem mentesíti a termékre vonatkozó
hatályos törvények és rendelkezések betartásának felelőssége alól. Ez különösen érvényes a termék vagy a
belőle készített keverék vagy más termékek továbbértékesítése esetén más jogi területen, valamint a harmadik
személyek ipari tulajdonjogát illetően. Ha a leírt terméket feldolgozza, vagy más anyaggal keveri, a jelen
dokumentumban feltüntetettek nem vihetők át az ily módon előállított új termékre, kivéve abban az esetben, ha
ez konkrétan ki van hangsúlyozva. A termék újracsomagolása esetén a termék használója köteles mellékelni a
szükséges releváns biztonsági információkat.

· Az adatlapot kiállító szerv:Product safety department
· Kapcsolattartási partner:
Branko Petrovic, MSc.
T: + 386 1 5884 185
E:  branko.petrovic@trc-jub.si

· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztakVáltozat 1.0, 28.03.2014.
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