Biztonságtechnikai adatlap
1., Vegyi anyag neve: Útszóró só (Nátrium-Klorid )
CAS szám: 7647-14-5
Eu szám: 231-598-3
Forgalmazó: BOBOSKA Bt.
Címe: 1151 Budapest, Visonta u. 1.
2. Összetétel:
Hatóanyag: NaCl Kb. 98%
Egyéb szennyezőanyag.
3., Veszélyesség szerinti besorolás:
EU veszélyjel : -R mondatok.. : -S mondatok…: -4., Elsősegélynyújtás:
Szem: A nyitott szemet langyos, enyhén folyó vízzel mosni.
Bőr : Vízzel lemosni.
Lenyelés: Nem ártalmas.
5., Tűzveszélyesség: E osztály (nem éghető).
Alkalmazható tűzoltó szerek: a környezeti tűznek megfelelően kell a tűzoltószert
megválasztani.
6., Óvintézkedés baleset esetén:
A kiszóródott anyagot össze kell söpörni, a porképződést kerülni kell, feliratozott
edénybe kell rakni.
A területet sok vízzel fel kell mosni.
7., Kezelés és tárolás:
A tárolótér hűvös, száraz, jól szellőzött legyen.
8., Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:
A munka után melegvizes fürdési lehetőségről gondoskodni kell.
Légzésvédelem: porálarc. Szem- és arcvédelem: szükség esetén szemüveg és
arcvédő. Bőrvédelem, ruházat: kesztyű.
9., Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Olvadáspont: 801 celsiusfok
Forráspont: 1440 celsiusfok
Sűrűség (20 celsiusfok): Kb. 2,164 g/cm3
Oldhatóság vízben ( 0 celsiusfok) 35,6 g/100 g víz

( 20 celsiusfok) 35,8 g/100 g víz
(100 celsiusfok) 39,2 g/100 g víz
pH (20 celsiusfok, 5 %-os vizes oldat): 5 – 8
10., Stabilitás ás reakciókészség:
Fehér kristályok vagy kristályos por. Stabil. Veszélyes reakciók nem ismertek.
11., Toxikológiai adatok:
LD50 oral, patkány 3000mg/Kg.
Az állati és emberi élethez nélkülözhetetlen.
Gyógyászatban izotóniás oldathoz használják.
12., Ökotoxicitás:
A NaCl-nak nincs biológiai oxigén fogyasztása.
13., Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:
Nem veszélyes hulladék. Háztartási szeméthez keverhető. Utak szórására
felhasználható.
14., Szállításra vonatkozó előírások:
Közúti és vasúti szállítás: nem veszélyes áru.
Vízi szállítás: nem veszélyes áru.
Légi szállítás: nem veszélyes áru.
15., Szabályozási információk:
143/1997.(IX.3.) rendelettel módosított 233/3996. (XII.26.) kormányrendelet.
31/1997. (X.17.) rendelettel módosított 4/1997. (II.21.) rendelet.
102/1996. (VII.12.) NM rendelet.
25/1996. (VIII.26.) NM rendelet.
26/1996. (VIII.28.) NM rendelet.
3/1984. (II.07.) OVH rendelet.
33/1993. (XII.28.) KTM rendelet.
4/1984. (II.07.) OVH rendelet.
34/1993. (XII.23.) KTM rendelet.
35/1996. (XII.29.) BM rendelet.
1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek.
16., A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes
és pontos, de a javaslatainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás
körülményei hatáskörünkön kívül esnek.
Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek
jelezni felénk.
Budapest, 2017.05.02

