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Elkészítés dátuma: 2004. augusztus 5.
BIZTONSÁGI ADATLAP

1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: TEKPHOS

1.1. Gyártó cég neve: Casa Bernardo Ltda.
Rod. Pde. Manoe! da Nobrega, km 65
Gleba 37-Pque. Ind. Imigrantes
Samarita - Sao Vicente -Sao Paulo - Brazil

Importáló/Forgalmazó cég neve: ZEPHYR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H- 6000 Kecskemét
Tatár sor 18.
Telefon: 06 76/501-420
Fax: 0676/501-421

1.2. Sürgosségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel: (36 1) 476 6464, (36 80) 201 199

1.3. Felhasználás: fertotleníto szer (biocid)

2. ÖSSZETÉTEL:
Veszélyes összetevok

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

T+ F

nagyon méxgezo tuzveszélyes

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R - mondatok:
R 26/28 - Belélegezve és lenyelve nagyon mérgezo
R 15/29 - Vízzel érintkezve fokozottan tuzveszélyes és mérgezo gázok képzodnek
R 32 - Savval érintkezve nagyon mérgezo gázok képzodnek
R 50 - Nagyon mérgezo a vízi szervezetekre

J(ülönlegesexpozíciós veszély: levegore, nedvességre nagyon mérgezo és gyúlékony foszfin gáz képzodik.

N

környezeti veszeIy

ELSÖSEGÉLYNYÚJTÁS

Áltálában:A)zonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. A teendokkel kapcsolatban
az'Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattól (ETTSZ telefon: 476-64-64 vagy 06-80-201-199) lehet tanácsot kérni.
A beteget'azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetbol. Az elszennyezodött ruházatot és lábbelit azonnal
Ie kell venni és újbóli használat elott meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévo beteggel folyadékot itatni
vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad.
LENYELÉS:
Teendok:-

4.

BELÉGZÉS:
Teendok:-

Mérgezo készítmény!
Azonnali orvosi ellátás szükséges.
Hánytassuk, ésha lehetséges adjunk ipekakuána szirupot.
Mutassuk meg az orvosnak az adatlapot vagy a címkét!

Belélegezve mérgezo!
A sérültet helyezzük kényelmes testhelyzetbe friss levegon!
Azonnal hívjunk orvost!
Légzésleállás vagy légzési nehézségek esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést.
A címkét minden esetben mutassuk meg az orvosnak!

BORREL ÉRINTKEZÉS:
Teendok: - Távolítsuk el a szennyezett ruházatot.

Mossuk Ie bo szappanos vízzel a szennyezett borfelületet.
Panaszok esetén forduljunk orvoshoz, a címkét minden esetben mutassuk meg!

ZEPHYR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TEKPHOS

Megnevezés CAS-szám EU-szám Koncentráció Veszély jel Azonosító jel R- mondat
. (%)

Alumínium - foszfid 20859-73-8 244-088-0 57 F;r,N
15/29-28-32--
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Ammónium - karbamát 7664-41-7 214-185-2 15 Xn B-001768 22



Elkészítés dátuma: 2004. augusztus 5.
4.4. SZEMBEJUTÁS:

Teendok: - Mossuk ki a szemet azonnal bo vízzel (öblítés 15 percen keresztül a szemgolyó folyamatos mozgatásával).
Tünetek jelentkezésekor forduljunk orvoshoz!
A"címkét minden esetben mutassuk meg az orvosnak!

5.
5.1.

TUZVESZÉLYESSÉG
Oltóanyag:
Homok, CO2,eros szelloztetés levegovel, hogy a gyúlékony foszfint (PH3)gyúlékonysági koncentráció alá szorítsuk.
Tilos vizet használni a tuzoltásnál, mert kiterjeszti a tüzet.
Tuzoltáskor használatos védoruházat:

A:z eloírásoknak megfelelo teljes védoöltözet, illetve védofelszerelés és MSHA / NIOSH által jóváhagyott nyomás alatti SCBA
légzésvédo készülék szükséges, amely megakadályozza a termék égése során keletkezo veszélyes gázok, illetve füst belégzését.
Különleges expozíciós veszélv:
Égés közben nagyon mérgezo anyagok szabadulhatnak fel. (foszfor - oxidok, foszforsav, foszfor - hidrogén) amelyek nem
gyúlékonyak ugyan, de víz, nedvesség, egyéb folyadék hatására igen spontán gyúlékony és mérgezo foszfin gáz keletkezik.
Kerüljük a belélegzését.
Egyéb:
A:zoltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet.

5.2.

5.3.

6.
6.1.

ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN
SZEMÉLYI VÉDELEM:

A baleset helyszínén csak a szükséges teendoket jól ismero, kiképzett, megfelelo egyéni védoeszközöket viselo, csak a szükséges
számú személyzet tartózkodhat. Hatékony szelloztetést kell biztosítani. Kerüljük a gozök belégzését. .
KÖRNYEZETVÉDELEM:
A környezetbe jutott anyagot a gázfejlodés miatt hatályos környezetvédelmi eloírásoknak megfeleloen kell kezelni. A termék és a
belole származó hulladék élovízbe, talajba és közcsatornábajutását meg ke11akadályozni. Amennyiben környezetszennyezodésseI
járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni keIl az iIletékes hatóságot.
SZABADBA JUTÁS ESETÉN:
A véletlenül a szabadbajutott anyagot mechanikusan össze kell szedni megfelelo egyéni légzésvédo készülék (SCBA vagy
megfelelo NIOSH / MSHA) és pamut kesztyu használatával, hogy a keletkezo veszélyes gázok belégzését elkerüljük. A:z
összegyujtött huIladékot szakszerü eltávoJításig/ártalmatlanításig megfelelo, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyujto
tartályba helyezve kell tárolni. A beszennyezett terület feltisztításakor ne használjunk vizet, mert a reagálatlan fém foszfid vízzel
mérgezo és gyúlékony gáz képzodése közben reagálhat. A veszélyes hulladék ártalmatlanítása közben is megfelelo egyéni
védoeszközök használata szükséges.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Kezelés: Nagyon óvatosan kell vele dolgozni. Méreg! Használatakor figyelmezteto táblát keIl kitenni -VIGYÁZAT!
VESZÉLYES MÉRGEZO GÁZ - BELÉPNI TILOS! Kezelé'séhezgázmaszk és hatékony légcsere (általános szello.ztetésés
kibocsátási forrásnál helyi e1szívás) szükséges, óvakodjunk a keletkezo gáz belégzésétol. A lezárt tubust óvatosan kell
kinyitni, spontán gyuIladás léphet fel, amikor kinyitjuk az edényt. Nem lehet olyan helyen kinyitni, ahol porrobbanás
veszélye állhat fenn. Pontosan tartsuk be a termékhez adott használati utasításokat, eloírásokat! A munkavégzés helyén enni,
inni, dohányozni nem szabad.
Tárolás: .

A termék csak az eredeti, zárt és megfelelo jelöléssel ellátott edényben és kulccsal zárható helyiségben tárolható. Jóllátható helyen
figyelmezteto táblák jelezzék a veszélyt. Kerüljük el a tárolóedény sérülését.
A tároló helyiség huvös, száraz, fénytol védett, megfeleloen szelloztetheto és takarítható legyen!

7.2.

8.
8.1.

AZ EGÉ~ZSÉGET NEM VESZÉL YEZTETÓ MUNKA VÉGZÉS FELTÉTELEI
A munkavégzés feltételei: , "

A felhasZIiálássorán a levegoben levo foszfin koncentrációtól függoen megfelelo légzésvédo b~rendezést használjunk (SCBA vagy
megfeldÖNIOSH/MSHA).Hatásos/ elszívásosszellozéstkeIlbiztosítani. . .' :

. A munkivégzéssoránmegfelelokörültekintésszükségesa készítménnyelvalómunk8hoz:MlInkaközbenétkezni,
dohányozni'ti1ds!'A munkavégzés helyén enni, inni, dohányozni nem szabad. Munkavégiéshez megfelelo egyéni
védoeszközöketkeIl használni (lásd a 8. pont alatt). A termék kezelését követoen, munkaközi szünetben vagy étkezés elott
kézmosás, munkavégzés után alapos tisztálkodás (melegvizes kézmosás és zuhanyozás szappannal) szükséges.
Tájékoztassuk a dolgozót a termékkel való munkavégzés esetén fennálló veszélyrol. Hozzáférheto legyen foszfin detektálására és
mérésére alkalmas készülék.
Munkahelvi légtérben megengedett határértékek:
TLV /TWA: O,3 ppm
A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes
anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az
expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori áJlása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.
Személv védelem:
Légzésvédelem: 15 ppm koncentrációig NIOSH/MSHA teljes gázmaszkot foszfin szurovel, e felett vagy ismeretlen koncentráció
esetén NIOSH/MSHA által jóváhagyott SCBA vagy vele ekvivalens szurokészüléket használjunk!
Bor- és testfelület védelme: megfelelo védoruházat!
Kézvédelem: megfelelo száraz pamut védokesztyu használata szükséges!
Szemvédelem: a gáz a szembe juthat, ne viseljünk kontaktlencsét. Szembejutás veszélye esetén megfelelo jól záródó
védoszemüveget kell használni.

8.2

8.3.

ZEPHYR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2 TEKPHOS
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13.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

15.
15.1.

Elkészítés dátuma: 2004. augusztus 5.
A 8. pont alatti eloírások átIagosnak tekintheto körülmények között, szakszeruen .végzett tevékenységre és rendeltetésszeru
felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettol eltéro viszonyok vagy rendkívüli körülmények .között történik a
munkavégzés, a további szükséges teendokrol és az egyéni védoeszközökkel kapcsolatban szakérto bevonásával ajánlott
dönteni. .

.,
9.
9.1.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:
fizikai tulajdonságok:
Halmazállapot: szilárd
Szín: szürkés-zöld
Szag: karbid
Lobbanáspont: 100 CO
Öngyulladási homérséklet: 100-150 CO
Robbanási határkoncentráció: alsó: 1, 79 térf %; felso: - térf. %
Oldhatóság vízben: oldhatatlan

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Vízre, levegore spontán bomlik: foszfin, COz, ammónia keletkezhet.
Hobomlás esetén keletkezo veszélyes bomlástermékek: foszfor - oxidok, foszforsav, foszfin, ammónia, COz
Elkerülendo anyagok, körülmények: víz, eros savak. Megtámadja az aranyat, ezüstöt, vörösrezet, sárgarezet és egyéb értékes
fémeket és ötvözeteit, óvjuk a 100 COfeletti homérsék1ettol.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK
Lenyelve és belélegezve nagyon mérgezo. (foszfin mérgezés) Károsíthatja a vesét, a májat, a keringést és a központi idegrendszert.
Belélegezve tüdo ödémát, hiperémiát, az agyi erek vérzését és ödémát okozhat.
Tünetek: fáradtság, nyugtalanság, mellkasi fájdalmak, hányinger, hányás, gyomor és fejfájás, hasmenés.
Alacsony koncentrációnál (a megengedett koncentráció feletti) állandó, ismételt expozíció esetén elofordulhat, hogy a mérgezés
pár nap vagy egy hét után jelentkezik.
Nem karcinogén.

12. ÖKOTOXICIT ÁS:
Nagyon mérgezo a vízi szervezetekre.
A készítményt élovízbe, talajba és közcsatomábajuttatni tilos.

HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS
A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 9812001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, és a 16/2001. (VII. 18) KöM.
rendeletben foglaltak szerint.
A reagálatlan vagy részlegesen elreagált maradék veszélyes hulladéknak számít. A használat után kapott teljesen elreagált szürkés
- fehéresmaradékmárnemveszélyes. '

EWC kód: 07 04 13* (veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok)
Csomagolóanvag: A veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó
eloírásoknak megfeleloen történhet. A kiürült göngyöleget a hatályos jogszabályi eloírásoknak megfeleloenkell összegyujteni és
szakszerü hulladékkezelési eljárásnak alávetni.

SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELOíRÁSOK
Szárazföldi szállítás:
1. ADRIR1Dosztály: 6. 1
2. UN - szám: 3125 (mérgezo szilárd anyag, vízzel reaktívm. n. n. (foszfin keletkezik)
Vízi szállítás:
1. IMDG - osztály: 6
2. UN - szám: 3125 (mérgezo szilárd anyag, vízzel reaktív m~n. n. (foszfin keletkezik)
Légi szállítás: .

1. ICAOIIATA: 6
2. UN - szám: 3125 (mérgezo szilárd anyag, vízzel reaktív m~n. n. (foszfin keletkezik)

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
Címkézésre vonatkozó eloírások:

Veszély jel és veszély szimbólum:

r+
NF

nagyon mérgezo tuzveszélyes környezeti veszeIy

A veszélyes anyagok veszélyeirelkockázataira utaló R - mondatok:
R 26/28 - Belélegezve és lenyelve nagyon mérgezo
R IS/29 - Vízzel érintkezve fokozottan tuzveszélyes és mérgezo gázok képzodnek
R 32 - Savval érintkezve nagyon mérgezo gázok képzodnek
R 50 - Nagyon mérgezo a vízi szervezetekre

ZEPHYR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3 TEKPHOS



Elkészítés dátuma: 2004. augusztus 5.
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S - mondatok:
S 1/2 - Elzárva és gyennekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 23 - A keletkezo gozt / pennetet nem szabad belélegezni
S 36/37/39 - Megfelelo védoruházatot, védokesztyut és szem -/arcvédot kell viselni
S 45 - Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hivni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
S 51- Csakjól szelloztetett helyen használható
S 61 - Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kémi / Biztonsági adatlap

"',
'.

"

15.2. Vonatkozó törvénvek és rendeletek:
1. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, módosításai és vonatkozó rendeletei,
2004. évi XXVI. törvény
4412000. (XII. 27.) EüM. rendelet
33/2004. (IV. 26.) EszCsM. Rendelet
3812003. (VII. 7.) ESZCSM - FVM - KvVM együttes rendelete

2. Veszélyes hulladékra vonatkozó eloírások:
9812001. (VI. 15.) Konn. rendelet
1612001.(VII. 18.) KöM. rendelet

3. Vízszennyezéssei kapcsolatos rendeletek:
203/2001. (X. 26.) Konn. rendelet
20412001. (X. 26.) Konn. rendelet

4. Munkavédelemre vonatkozó eloírások:
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrol, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

16. EGYÉB

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV., a
2004. évi XXVI. törvény (a kémiai biztonságról), a 4412000. (XII.27.) EüM. és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes
anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) eloírásainak.
A biztonsági adatlapban foglalt infonnációk, adatok és ajánlások, melyeket a kiadás idopon~ában pontosnak, helytállónak és
szakszerunek tartunk, hozzáérto szakemberek jóhiszemu munkájából származnak. Ezek mindössze a tennék kezeléséhez adott
útmutatóként szolgálhatnak, a teljesség, illetve a teljesköruség igénye nélkül. A tennék felhasználása és kezelése során bizonyos
körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap
készítoje, illetve az adatlapot aláíró cég -a tennék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve -semmilyen közvetlen
vagy közvetett felelosséget vagy garanciát nem vállal a tennék minoségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a
biztonsági adatlapban foglalt minden infonnáció, adat és ajánlás a felhasználás idopon~ában maradéktalanul pontosnak és
helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítoje, illetve az adatlapot aláíró cég nem vonható felelosségre az itt leírtakért és
semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény
bekövetkezéséért, amely összefiiggésbe hozható az itt megadott infonnációk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt
infonnációk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a tennék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítá,sa a
tevékenységet végzo felelossége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi eloírást betartani, amely a tennékkel
folytatott tevékenységre vonatkozik.
A biztonsági adatlapban eloforduló R - mondatok teljes szövege:
R 22 - Lenyelve ártalmas
R 26/28 - Belélegezve és lenyelve nagyon mérgezo
R 28- Lenyelvenagyonmérgezo(toxikus)
R IS/29 - Vízzel érintkezve fokozottan tuzveszélyes és mérgezo gázok képzodnek
R 32 - Savval érintkezve nagyon mérgezo gázok képzodnek
R 50 - Nagyon mérgezo a vízi szervezetekre

Dátum: 2004. augusztus 5.
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4.1.

4.2.

4.3.

Elkészítés dátuma: 2004. augusztus 5.
BIZTONSÁGI ADATLAP

1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: TEKPHOS

1.1. Gyártó cég neve: Casa Bernardo Ltda.
Rod. Pde. ManoeI da Nobrega, km 65
Gleba 37-Pque. Ind. Imigrantes
Samarita - Sao Vicente -Sao Paulo - Brazil

ImportálólForgalmazó cég neve: ZEPHYR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H- 6000 Kecskemét
Tatár sor 18.
Telefon: 06 76/501-420
Fax: 0676/501-421

1.2. Sürgosségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel: (36 1) 4766464, (36 80) 201 199

1.3. Felhasználás: fertotleníto szer (biocid)

2. ÖSSZETÉTEL:
Veszélyes összetevok

"

3. VESZÉLYES SÉG SZERINTI BESOROLÁS

r+ F

nagyon mérgezo tuzveszélyes

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R - mondatok:
R 26/28 - Belélegezve és lenyelve nagyon mérgezo
R 15/29 - Vízzel érintkezve fokozottan tuzveszélyes és mérgezo gázok képzodnek
R 32 - Savval érintkezve nagyon mérgezo gázok képzodnek
R 50 - Nagyon mérgezo a vízi szervezetekre

KüJönlegesexpozíciós veszély: levegore, nedvességre nagyon mérgezo és gyúlékony foszfin gáz képzodik.

N

környezeti veszely

ELSOSEGÉLYNYÚJTÁS

Általában:' Azorinal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. A teendokkel kapcsolatban
aiEgésiségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattól (ETTSZ telefon: 476-64-64 vagy 06-80-201-199) lehet tanácsot kérni.
A beteget'azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetbol. Az elszennyezodött ruházatot és lábbelit azonnal
Ie kell venni és újbóli használat elott meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévo beteggel folyadékot itatni
vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad.
LENYELÉS:
Teendok: -

4.

BELÉGZÉS:
Teendok:-

Mérgezo készítmény!
Azonnali orvosi ellátás szükséges.
Hánytassuk, és ha lehetséges adjunk ipekakuána szirupot.
Mutassuk meg az orvosnak az adatlapot vagy a címkét!

Belélegezve mérgezo!
A sérültet helyezzük kényelmes testhelyzetbe friss levegon!
Azonnal hívjunk orvost!
Légzésleállás vagy légzési nehézségek esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést.
A címkét minden esetben mutassuk meg az orvosnak!

BORREL ÉRINTKEZÉS:
Teendok: - Távolítsuk el a szennyezett ruházatot.

Mossuk le bo szappanos vízzel a szennyezett borfeIületet.
Panaszok esetén forduljunk orvoshoz, a címkét minden esetben mutassuk meg!

ZEPHYR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TEKPHOS

Megnevezés CAS-szám EU-szám Koncentráció Veszélyjel Azonosító jel R- mondat
(%)

Alumínium - fosztid 20859 73-8 244-088-0 57 F;T",N
15/29-28-32--

50'

Ammónium - karbamát 7664-41-7 214-185-2 15 Xn B-001768 22


