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BIZTONSÁGI ADATLAP
XIAMETER AFE 1520 ANTIFOAM EMULSION

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

1.1. Termékazonosító

Terméknév XIAMETER AFE 1520 ANTIFOAM EMULSION

Termék szám 51822

REACH regisztrációs
megjegyzések

This product is not classified as hazardous, the information in this datasheet is given for
guidance only.

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználás Adalékanyag kozmetikum

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó Univar Solutions Magyarország Kft
Univar Magyarország Kft
Rétköz u 5
Hungary - 1118
Budapest
+36 1 248 0747
+36 1 248 0746
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Vészhelyzeti telefon SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h)

Nemzeti vészhelyzeti
telefonszám

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 06 80 20 11 99

Sds No. 51822

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás (EK 1272/2008)
Fizikai veszélyek Nincs Osztályozva

Egészségi veszélyek Nincs Osztályozva

Környezeti veszélyek Nincs Osztályozva

2.2. Címkézési elemek

Figyelmeztető mondatok NC Nincs Osztályozva

2.3. Egyéb veszélyek

A termék nem tartalmaz PBT-ként (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező) vagy vPvB-ként (nagyon perzisztens és nagyon
bioakkumulatív) besorolt anyagot.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek
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METHYL CELLULOSE >= 1.08 - <= 1.65 %

CAS-szám: 9004-67-5

Exempt -polymer exempt by Article 2(9)

Osztályozás
Nincs Osztályozva

Valamennyi figyelmeztető mondat teljes szövege a 16. Szakaszban van feltüntetve.

Összetételre vonatkozó
észrevételek

A feltüntetett adatok a legújabb EK direktváknak megfelelnek.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános információk Az elsősegélynyújtóknak megfelelő védőfelszerelést kell viselniük a mentés során. Viseljen a
biztonsági adatlap 8. Szakaszában leírt védőruházatot.

Belélegzés Vigye az érintett személyt friss levegőre, tartsa melegen és nyugalomban, olyan
testhelyzetben, hogy könnyen tudjon lélegezni. Öblítse ki az orrot és a szájat vízzel. Forduljon
orvoshoz, ha a rossz közérzet folytatódik.

Lenyelés Öblítse ki a szájat alaposan vízzel. Tilos hánytatni. Forduljon orvoshoz, ha a rossz közérzet
folytatódik.

Bőrrel való érintkezés Ha az anyag a bőrre kerül, a szennyezett ruhát azonnal le kell vetni és a bőrt bő vízzel
azonnal le kell mosni. Azonnal forduljon orvoshoz, ha irritáció a lemosás után is fennáll.

Szemmel való érintkezés Távolítsa el a kontaktlencséket és nyissa a tágra a szemhéjakat. Azonnal öblítse le sok vízzel.
Folytassa az öblítést legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz, ha a rossz közérzet folytatódik.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Szemmel való érintkezés Átmeneti szemirritációt okozhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvosnak Kezelje tünetileg. Ha kétségei vannak, forduljon azonnal orvoshoz.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag Oltsa alkoholálló habbal, szén-dioxiddal, száraz porral vagy vízköddel.

Alkalmatlan oltóanyag Ne használjon vízsugarat oltóanyagként, mivel szétteríti a tüzet.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Speciális veszélyek Hevítés és tűz hatására mérges gőzök/gázok keletkezhetnek.

Veszélyes égéstermékek Termikus lebomlás vagy égetés szénoxidokat és egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket
szabadithat fel. Formaldehyde 2-Furfural A következő anyagok oxidjai: Szén. Nitrogén.
Szilícium. Foszfor.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelmi intézkedések a
tűzoltás során

Tevékenység nem végezhető megfelelő képzés nélkül, vagy, ha személyes kockázattal jár.
Hűtse a hőnek kitett a tárolóedényeket vízpermettel és távolítsa el azokat a tűz területéről, ha
kockázat nélkül teheti. Ne használjon vízsugarat oltóanyagként, mivel szétteríti a tüzet. Tartsa
vissza és gyűjtse össze az oltóvizet. Szabályozza az elfolyó vizet visszatartással és tartsa
csatornán és vízfolyáson kívül. Ürítse ki a területet.
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Különleges védőeszközök
tűzoltók számára

Viseljen túlnyomásos független légzőkészüléket (SCBA) és megfelelő védőruházatot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések Biztosítson megfelelő szellőzést. Viseljen a biztonsági adatlap 8. Szakaszában leírt
védőruházatot. A biztonságos kezeléshez kövesse ezen a biztonsági adatlapon ismertetett
óvintézkedéseket. Kerülje a gőzök belélegzését és az érintkezést a bőrrel.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezeti óvintézkedések Ne ürítse csatornába vagy vízfolyásokba vagy a földre. A kiömléseket vagy ellenőrizetlen
kibocsátásokat a vízfolyásokba, azonnal jelenteni kell a Környezetvédelmi Hatóságnak vagy
más illetékes hatóságnak.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A szennyezésmentesítés
módszerei

Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Itassa fel a kiömlött anyagot
inert, nedves, nem éghető anyaggal. Gyűjtse össze és tegye megfelelő hulladéktárolóba és
biztonságosan zárja le. Címkézze fel a hulladékot és szennyezett anyagokat tartalmazó
tárolóedényeket és távolítsa el a területről, amilyen gyorsan csak lehet.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozások másik
szakaszokra

Viseljen a biztonsági adatlap 8. Szakaszában leírt védőruházatot. Gyűjtse és ártalmatlanítsa a
kiömlést a 13. Szakaszban leírtak szerint.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Használati óvintézkedések Kerülje a kiloccsanást. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A vegyi
anyagokkal kapcsolatos helyes higiéniai gyakorlatot be kell tartani. A kiürített
tárolóedényekben lévő termék maradékok veszélyesek lehetnek. Biztosítson megfelelő
szellőzést. Viseljen a biztonsági adatlap 8. Szakaszában leírt védőruházatot. A biztonságos
kezeléshez kövesse ezen a biztonsági adatlapon ismertetett óvintézkedéseket. Kerülje a
gőzök belélegzését és az érintkezést a bőrrel.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási óvintézkedések Tárolja szorosan zárt, eredeti tárolóedényben hűvös jól szellőzött helyen. Csak megfelelően
címkézett tárolóedényben tárolja. Tárolja a következő anyagoktól távol: Erős oxidálószerek.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Speciális végfelhasználó(k) A termék azonosított felhasználásai az 1.2 Szakaszban szerepelnek részletesen.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Összetevőkre vonatkozó
észrevételek

Nem ismertek expozíciós határértékek az összetevő(k)re.

METHYL CELLULOSE  (CAS: 9004-67-5)

Összetevőkre vonatkozó
észrevételek

Nem ismertek expozíciós határértékek az összetevő(k)re.

8.2. Az expozíció ellenőrzése
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Védőeszközök

            

Megfelelő műszaki ellenőrzés Biztosítson megfelelő általános és helyi elszívást. Használjon folyamat-elkülönítést, helyi
elszívást, vagy egyéb műszaki szabályzókat mint elsődleges eszközöket a munkavégzők
expozíciójának minimalizálására.

Szem-/arcvédelem A vonatkozó szabványnak megfelelő szemüveget kell viselni, ha a kockázatértékelés szerint a
szemmel való érintkezés lehetséges. A következő védőfelszerelést kell viselni: Szorosan
illeszkedő védőszemüveg. Az egyéni védőeszközöknek a szem- és arcvédelem tekintetében
meg kell felelniük az EN166 Európai Szabványnak.

Kézvédelem A legalkalmasabb kesztyűt kell kiválasztani egyeztetve a kesztyűgyártóval/forgalmazóval, akik
tájékoztatást tudnak nyújtani a kesztyű anyagának áttörési idejéről. A kiválasztott védőkesztyű
4 óra minimális áttörési idővel rendelkezzen. Butil gumi. Neoprén. Nitril gumi. Polivinil klorid
(PVC). Viton gumi (kaucsuk gumi). Gumi (természetes, latex). Vastagság: > 0.35 mm Ne
használja a következő(ke)t: Polivinil alkohol (PVA). Hogy megvédje kezét a vegyi anyagoktól,
a kesztyűnek meg kell felelnie az EN374 Európai Szabványnak.

Egyéb bőr- és egész test
védelem

Viseljen megfelelő ruházatot, hogy megelőzze az ismételt és hosszan tartó érintkezést a
bőrrel.

Higiéniai intézkedések Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Mossa meg minden műszak végén
és evés, dohányzás és mosdó használata előtt. Távolítsa el a szennyezett ruházatot és
védőfelszererelést, mielőtt az étkezésre kijelölt területre belép. Szemmosóknak és
vészzuhanyoknak rendelkezésre kell állniuk a termék kezelésekor.

Légzésvédelem A vonatkozó szabványnak megfelelő légzésvédőt kell viselni, ha a kockázatértékelés szerint a
szennyezés belélegzése lehetséges. Győződjön meg róla, hogy minden légzésvédő eszköz
alkalmas a rendeltetésszerű használatra, és "CE'-jelölésű. Amennyiben a szellőzés nem
megfelelő, megfelelő légzésvédőt kell viselni. A2/P2-típusú kombinált szűrőbetét. EN
136/140/141/145/143/149

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők Folyadék.

Szín Fehér. Tejszerű/tejes.

Szag Jellegzetes.

Szagküszöbérték Nincs információ.

pH pH (tömény oldat): 3.5

Olvadáspont Nincs információ.

Dermedéspontú Nincs információ.

Fagypont Nincs információ.

Kezdeti forráspont és
forrásponttartomány

65°C @ 760 mm Hg

Lobbanáspont > 101.1°C Zárttéri.

Párolgási sebesség Nincs információ.

Párolgási tényező Nincs információ.
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Tűzveszélyesség (szilárd,
gáz)

Nincs információ.

Felső/alsó gyulladási határ
vagy robbanási tartományok

Nincs információ.

Egyéb tűzveszélyességi
adatok

Nincs információ.

Gőznyomás Nincs információ.

Gőzsűrűség Nincs információ.

Relatív sűrűség 1.000

Tömegsűrűség Nincs információ.

Oldhatóság(ok) Nincs információ.

Megoszlási hányados Nincs információ.

Öngyulladási hőmérséklet Nincs információ.

Bomlási hőmérséklet Nincs információ.

Viszkozitás 5000 cSt @ 25°C

Robbanási tulajdonságok Nem tekinthető robbanásveszélyesnek.

Robbanásveszély láng
hatására

Nincs információ.

Oxidáló tulajdonságok Nem felel meg az oxidáló kritériumoknak.

9.2. Egyéb információk

Egyéb információk Nem állnak rendelkezésre információk.

Refraktív index Nincs információ.

Szemcseméret Nincs információ.

Molekulatömeg Nincs információ.

Illékonyság Nincs információ.

Telítettségi koncentráció Nincs információ.

Kritikus hőmérséklet Nincs információ.

Illékony szerves vegyület Nincs információ.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Reakciókészség Nincsenek ismert reakcióképességi veszélyek a termékhez társítva.

10.2. Kémiai stabilitás

Stabilitás Normál környezeti hőmérsékleten és ha az ajánlásnak megfelelően használják, stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók
lehetősége

A következő anyagok reagálhatnak a termékkel: Erős oxidálószerek.

10.4. Kerülendő körülmények
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Kerülendő körülmények Kerülje a túlzott hőt huzamosabb időn keresztül.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok Erős oxidálószerek.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek Termikus lebomlás vagy égetés szénoxidokat és egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket
szabadithat fel. Formaldehyde 2-Furfural A következő anyagok oxidjai: Szilícium. Foszfor.
Szén. Nitrogén.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás - lenyelés
Megjegyzések (orális LD₅₀) A termék alacsony toxicitású. Nincs meghatározva. Az adott információ a fő összetevőre

alkalmazható. LD₅₀ > 5000 mg/kg, Orális, Becsült érték.

Akut toxicitás - bőrexpozíció
Megjegyzések (dermális LD₅₀) Nincs meghatározva. Az adott információ a fő összetevőre alkalmazható. LD₅₀ > 2000 mg/kg,

Dermális, Becsült érték.

Akut toxicitás - belélegzés
Megjegyzések (belélegzés
LC₅₀)

Nincs meghatározva.

Bőrkorrózió/bőrirritáció
Bőrkorrózió/bőrirritáció Az adott információ a fő összetevőre alkalmazható. Nem irritáló.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemkárosodás/-
irritáció

Az adott információ a fő összetevőre alkalmazható. Átmeneti szemirritációt okozhat.

Légzőszervi szenzibilizáció
Légzőszervi szenzibilizáció Nincs információ.

Bőrszenzibilizáció
Bőrszenzibilizáció Nincs információ.

Csírasejt-mutagenitás
Genotoxicitás - in vitro Az adott információ a fő összetevőre alkalmazható. Negatív.

Rákkeltő hatás
Karcinogenitás Nincs információ.

Reprodukciós toxicitás
Reprodukciós toxicitás -
termékenység

Nincs információ.

Reprodukciós toxicitás -
fejlődés

Nincs információ.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);
STOT - egyetlen expozíció Nincs besorolva mint célszervi méreg egyszeri expozíció után.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);
STOT - ismétlődő expozíció Az adott információ a fő összetevőre alkalmazható. A rendelkezésre álló adatok alapján az

osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Nincs besorolva mint célszervi méreg ismételt
expozíció után.
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Aspirációs veszély
Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Belélegzés A gáz vagy gőz nagy koncentrációban irritálhatja a légzőrendszert.

Lenyelés A termék alacsony toxicitású. Várhatóan nincs káros hatás abból a mennyiségből, amelyet
valószínűleg véletlenül nyeltek le.

Bőrrel való érintkezés Bőrirritáció nem jelentkezik, ha az ajánlásnak megfelelően használják.

Szemmel való érintkezés Átmeneti szemirritációt okozhat.

Összetevőkre vonatkozó toxikológiai adatok

METHYL CELLULOSE

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Állatkísérletek adatai Nem irritáló.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemkárosodás/-
irritáció

Nem irritáló.

Légzőszervi szenzibilizáció

Légzőszervi szenzibilizáció Nincs információ.

Bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció Nincs információ.

Csírasejt-mutagenitás

Genotoxicitás - in vitro Negatív.

Rákkeltő hatás

Karcinogenitás Nincs bizonyíték arra, hogy a termék rákot okoz.

Reprodukciós toxicitás

Reprodukciós toxicitás -
termékenység

Nincs információ.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

STOT - egyetlen expozíció Nincs információ.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

STOT - ismétlődő
expozíció

Nincs információ.

Aspirációs veszély

Aspirációs veszély Nincs információ.

Belélegzés A por nagy koncentrációban irritálhatja a légzőrendszert.

Lenyelés Lenyelve rossz közérzetet okozhat.

Bőrrel való érintkezés Hosszan tartó érintkezés a bőrrel átmeneti irritációt okozhat.

Szemmel való érintkezés Átmeneti szemirritációt okozhat.
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk

Ökotoxicitás A termék várhatóan nem veszélyes a környezetre. A nagy és gyakori kiömléseknek azonban
veszélyes hatásai lehetnek a környezetre.

Összetevőkre vonatkozó ökológiai információk

METHYL CELLULOSE

Ökotoxicitás A termék összetevői nincsenek környezetre veszélyesként besorolva. A nagy és
gyakori kiömléseknek azonban veszélyes hatásai lehetnek a környezetre.

12.1. Toxicitás

Toxicitás Nincs adat a termék ökotoxicitására vonatkozóan.

Összetevőkre vonatkozó ökológiai információk

METHYL CELLULOSE

Toxicitás Nem tekinthető mérgezőnek halakra.

Akut vízi toxicitás

Akut toxicitás - hal LC₅₀, 96 óra: > 100 mg/l, Pimephales promelas (Tűzcselle)

Akut toxicitás - vízi
gerinctelenek

EC₅₀, 48 óra: > 100 mg/l, Daphnia magna

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és
lebonthatóság

A termék lebonthatóságára nincs adat.

Összetevőkre vonatkozó ökológiai információk

METHYL CELLULOSE

Perzisztencia és
lebonthatóság

A termék várhatóan biológiailag nem lebontható. (MW > 1000 g/mol)

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs potenciál Nincs adat a bioakkumulációra.

Megoszlási hányados Nincs információ.

Összetevőkre vonatkozó ökológiai információk

METHYL CELLULOSE

Bioakkumulációs potenciál Biológiai felhalmozódás valószínűtlen.

Megoszlási hányados Nincs információ.

12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás Nem állnak rendelkezésre információk.

Összetevőkre vonatkozó ökológiai információk

METHYL CELLULOSE

Mobilitás A termék oldható vízben.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
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PBT és vPvB értékelés
eredményei

A termék nem tartalmaz PBT-ként (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező) vagy vPvB-ként
(nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) besorolt anyagot.

Összetevőkre vonatkozó ökológiai információk

METHYL CELLULOSE

PBT és vPvB értékelés
eredményei

Nincs meghatározva.

12.6. Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások Nem ismert.

Összetevőkre vonatkozó ökológiai információk

METHYL CELLULOSE

Egyéb káros hatások Nincs meghatározva.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Általános információk A hulladékot ellenőrzött hulladékként kell kezelni. Ne szúrja ki vagy égesse el, még üresen
sem. Hulladék kódokat a felhasználónak kell hozzárendelni, lehetőleg egyeztetve a
hulladékkezelő hatóságokkal.

Ártalmatlanítási módszerek Helyezze el a hulladékot engedélyezett hulladéklerakón a helyi Hulladék Ártalmatlanítási
Hatóság követelményeinek megfelelően.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Általános A termék nem tartozik a veszélyes áruk szállítása nemzetközi előírásai körébe (IMDG, IATA,
ADR/RID).

14.1. UN-szám

Nem alkalmazható.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nem alkalmazható.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Szállítási figyelmeztető jelzés nem szükséges.

14.4. Csomagolási csoport

Nem alkalmazható.

14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes anyag/tengeri szennyező anyag
Nem.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem alkalmazható.

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

A MARPOL 73/78 II.
melléklete és az IBC kódex
szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható.
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU jogszabályok 2006. december 18-i 1907/2006 Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet (EK) a Vegyi
anyagok Regisztrálásáról, Értékeléséről, Engedélyezéséről és Korlátozásáról (REACH)
(módosított).
2008. december 16-i 1272/2008 Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet (EK) az anyagok és
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (módosított).
2015. május 28-i 2015/830 Bizottsági Rendelet (EU).

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kkémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapon
használt rövidítések és
mozaikszavak

ATE:  Akut toxicitási értékek.
ADR:  Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.
ADN:  Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás.
CAS:  Chemical Abstracts Service.
DNEL:  Származtatott hatásmentes szint.
IATA:  Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség.
IMDG:  Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata.
Kow:  Oktanol-víz megoszlási együttható.
LC50:  Letális koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál.
LD50:  Letális dózis a vizsgált populáció 50 %-ánál (közepesen letális dózis).
PBT:  Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező.
PNEC:  Becsült hatásmentes koncentráció.
REACH:  A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
Rendelete. (EK) No 1907/2006.
RID:  Veszélyes áruk  nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat.
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív.
IARC:  International Agency for Research on Cancer.
MARPOL 73/78:  A hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi
egyezmény II. melléklete, amelyet a hozzá kapcsolódó 1978.
cATpE:  Átváltással kapott becsült akut toxicitási érték.
BCF:  Faktor Biokoncentracije.
BOI:  Biokémiai Oxigénigény.
EC₅₀:  Az anyag azon effektív koncentrációja, amely a maximális válaszreakció 50%-át idézi
elő.
LOAEC:  Megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOAEL:  Megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint.
NOAEC:  Megfigyelhető káros hatást nem okozó koncentráció.
NOAEL:  Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint.
NOEC:  Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció.
LOEC:  Megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
DMEL:  Származtatott minimális hatást okozó szint.
EL50: expozíciós határérték 50
hPa: Hektopaskal
LL50: Lethal betöltése ötven
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
POW: OC talk OL-víz megoszlási hányados
SCBA: önálló légzőkészülék
STP Szennyvíztisztító Telep
VOC: illékony szerves vegyületek
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Osztályozási rövidítések és
betűszavak

Akut tox. = Akut toxicitás
Vízi, akut = Veszélyes a vízi környezetre (akut)
Vízi, krónikus = Veszélyes a vízi környezetre (krónikus)

A legfontosabb szakirodalmi
hivatkozások és adatforrások

Szállítói információ.

Felülvizsgálati észrevételek MEGJEGYZÉS: A margón belüli vonalak jelzik a jelentős változásokat az előző
felülvizsgálathoz képest.

Felülvizsgálat dátuma 2020.06.24.

Verzió szám 3.000

Hatálytalanítás dátuma 2019.04.04.

SDS szám 51822

SDS státusz Jóváhagyott.

Aláírás Lisa Bland

11/11



 

April 2019 
PS_PAP-DC01 
version 2.0 
 

   Univar 
www.univarsolutions.com 

 

 
 
 
 
 

Product Application Policy 
To whom it may concern 

 
Inappropriate use of Silicone Antifoams as European Food Additives 
 
For reasons of health and safety and regulatory compliance, Univar and its supplier Dow will not supply the products listed in Annex 1 of this 
document for use as Food Additives in Europe.  In order to maintain a high level of awareness amongst customers, sales agents and 
distributors (including re-sellers and re-packagers) of Univar and its supplier Dow, we are writing to remind you of the products which have 
been confirmed by the manufacturer Dow to be unsuitable for promotion as Food Additives in Europe.  Therefore, these products may only be 
used as a food processing aid subject to the user’s assessment of suitability and compliance for its particular use. 
 

Background 
 
The active silicone substance in products listed in Annex 1 of this document is designated as E900, Dimethyl polysiloxane, and is 
listed/defined/authorised under the following legislation: 
 

- Regulation (EC) No 1333/2008 of 16 December 2008 on food additives, 
- Commission Regulation (EU) 231/2012 of 9 March 2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to 

Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and 
- French Arrêté of 19 Octobre 2006 on processing aids to be used for manufacturing foods (Arrêté ministériel du 19 octobre 2006 

relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires) 
 
Whilst the other substances present in the products listed in Annex 1 (which include raw materials used) are listed/defined/authorised in the 
aforementioned legislation, any reacted substances within the product are not listed. Therefore, the affected products should only be used as 
food processing aids subject to user’s assessment of suitability and compliance for its particular use.  

 
The policy is summarised in the Univar Safety Data Sheet 
 
Univar and supplier Dow require their customers to understand this policy and agreement to it to not use, supply or otherwise distribute 
products listed in Annex 1 of this document for use Food Additives and where they are an authorised reseller to pass the same information 
downstream. 
Please note Univar warrants that the products supplied meet the agreed specification but does not offer warranties as to fitness for purpose.  
You must rely on your own testing in order to ascertain fitness for your intended purpose.   
Whilst this policy is distributed with the SDS, it is to be considered as a separate document. 
 

 
Yours sincerely, 
Univar  
Product Stewardship 

 
 
 
 
 

Annex 1 
- XIAMETER ACP-1500 (EU) ANTIFOAM COMPOUND 
- XIAMETER AFE-1510 ANTIFOAM EMULSION 
- XIAMETER AFE-1520 ANTIFOAM EMULSION 
- XIAMETER AFE-1530 ANTIFOAM EMULSION 
- XIAMETER ACP-1920 POWDERED ANTIFOAM 

 


