
BIZTONSÁGI ADATLAP

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

*** A biztonsági adatlapot a HP csak a HP eredeti termékeihez való használatra engedélyezte. A
biztonsági adatlap bármely nem engedélyezett használata szigorúan tilos; az adott esetben a HP
megfelelő jogi lépéseit eredményezheti. ***

Fontos tájékoztatás

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név vagy a
keverék megnevezése

V1R16Series

-Regisztrációs szám

HP 3D HR PA12 PorSzinonimák

03-17-2017Kiadás dátuma

08Verziószám

11-06-2019A revízió dátuma

06-05-2019Hatályon kívül helyezés
dátumával

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
Az anyagokat csak HP 3D MJF berendezéssel szabad feldolgozni.Azonosított felhasználások

Ismeretlen.Ellenjavallt felhasználások

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

HP Inc Hungary Ltd.

Aliz u.1., 3rd Floor (North Wing)

Budapest, Hungary 1117

Telefonszám +3612299999

HP Inc. health effects line

(Díjmentes az Egyesült
Államok területén)

1-800-457-4209

(Közvetlen) 1-760-710-0048

HP Inc. Customer Care
Line
(Díjmentes az Egyesült
Államok területén)

1-800-474-6836

(Közvetlen) 1-208-323-2551

Email: hpcustomer.inquiries@hp.com

1.4 Sürgősségi
telefonszám

+36 80 20 11 99

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

A módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

Ez a keverék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak a módosított 1272/2008/ EK rendelet szerint.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a módosított 1272/2008 EK rendeletnek megfelelően

Tartalom: Poliamid

Egyik sem.Veszélyt jelző piktogramok

Figyelmeztetés Egyik sem.

Figyelmeztető mondatok Semmi

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Megelőzés Nem áll rendelkezésre.

Elhárító intézkedések Nem áll rendelkezésre.

Tárolás Nem áll rendelkezésre.

Elhelyezés hulladékként Nem áll rendelkezésre.

Kiegészítő címkézési
információ

Egyik sem.
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A levegőben éghető porkoncentráció keletkezhet.
A forró, olvadt anyag a bőr égési sérülését okozhatja.

2.3. Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

MegjegyzésekINDEXSZÁMREACH regisztrációs számCAS sz. / EK-sz.%Kémiai név

Általános információ

Osztályozás: -

-Poliamid -
-

90-100 Saját

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

A forró olvasztott anyagi miatti égésveszély.
A sérültet nem szabad őrizet nélkül hagyni.
Az áldozatot azonnal vigye el a színhelyről.
Az áldozatot stabil oldalfekvésben be kell takarni és melegen tartani.

Általános információ

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Az anyag porának belélegzése esetén vigye a sérültet azonnal friss levegőre.

A gőzök vagy bomlástermékek véletlenszerű belégzése esetén friss levegőre kell menni. Nehéz
légzés esetén juttasson a beteghez oxigént. Oxigént kell adni vagy mesterséges lélegeztetést kell
alkalmazni,ha szükséges. Kérjen külön tanácsot orvostól.

Belélegzés

Azonnal mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Amennyiben a sérült bőrére olvadt termék került,
akkor vízzel kell gyorsan hűteni, és azonnal orvosi segítséget kell kérni! Tilos az olvadt anyagnak
a bőrfelületről történő eltávolításával próbálkozni, mert a bőr könnyen letépődhet!

Bőrrel való érintkezés

Por: Azonnal bő vízzel alaposan öblítse ki a szemét, miközben nyitva tartja. Távolítsa el a
szemhéja alatt maradt részecskéket. Ha az irritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
Forró termékkel érintkezve: Olvadt állapotú polimerrel való érintkezés esetén hideg vízzel azonnal
hűtse le a szemeit. Legalább 15 percig folytassa az öblögetést. Azonnal gondoskodjon orvosi
ellátásról.

Szemmel való érintkezés

Lenyelés esetén TILOS a sérültet hánytatni! Forduljon orvoshoz. Öntudatlan embernek sosem
szabad semmit adni szájon át.

Lenyelés

A termékkel kapcsolatban nincs emberekben okozott akut vagy krónikus károsodásra vonatkozó
adat.

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

Nem áll rendelkezésre.4.3. A szükséges azonnali
orvosi ellátás és különleges
ellátás jelzése

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

A kezelés és/vagy tárolás közben keletkező porfelhők levegővel keveredve robbanóelegyet
alkothatnak. Ellenőrizze, hogy az összes felszerelés megfelelő földeléssel legyen ellátva, és
megfeleljen a villamossági besorolás követelményeinek. Mint a száraz anyagok esetén általában
az anyag öntése vagy szabadon leesésének lehetővé tétele, illetve csúszdán vagy csöveken
keresztül történő szállítása során az felhalmozódhat és elektrosztatikus szikra képződhet, ami az
anyag öngyulladásához vagy egyéb, az anyaggal vagy annak tartályával kapcsolatba lépő
gyúlékony anyagok esetleges begyulladásához vezethet.

Általános tűzveszélyek

5.1. Oltóanyag
Vízpermet, hab, száraz por vagy széndioxid.Megfelelő oltóanyag

Ne használjon vízsugarat tűzoltásra, mivel ez terjeszti a tüzet.Alkalmatlan oltóanyag

Tűz esetén a következők szabadulhatnak fel: szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, szerves
bomlástermékek. Adott tűzeseti feltételek mellett nyomokban egyéb mérgező termékek
alakulhatnak ki.

5.2. Az anyaghoz vagy a
keverékhez társuló különleges
veszélyek

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Mint minden tűz esetén, viseljen zárt körforgású, túlnyomásos, MSHA/NIOSH (Amerikai
Bányabiztonsági és Munkaegészségügyi Hivatal/Amerikai Munkavédelmi és Munkaegészségügyi
Intézet) által engedélyezett - vagy azzal egyenértékű - légzőkészüléket és teljes védőfelszerelést!

Tűzoltók különleges
védőfelszerelése

Ne alkalmazzon erős vízsugarat.  Az erős vízsugár porrobbanást okozhat. A tűzoltó készüléket
használat után alaposan fertőtleníteni kell.

Különleges tűzoltási
eljárások
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás  esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Termék por felszabadulása esetén: PormaszkNem sürgősségi ellátó

személyzet esetében

Nem áll rendelkezésre.A sürgősségi ellátók
esetében

A további szivárgást vagy kifolyást meg kell akadályozni. A termék nem engedhető a csatornába.
Ne öntse ki a felszíni vízbe vagy a szennyvízcsatornába.

6.2. Környezetvédelmi
óvintézkedések

A kiömlött anyagot fel kell söpörni -szívni, és hulladékelhelyezésre megfelelő tartályba gyűjteni.
Porszívó használata esetén a készülék motorjának porrobbanás ellen védett besorolásúnak kell
lennie. A hulladéktárolást az országos és helyi előírások szerint végezze.

6.3. A területi elhatárolás és a
szennyezésmentesítés
módszerei és anyagai

Nem áll rendelkezésre.6.4. Hivatkozás más
szakaszokra

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

A bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni. Kerülje a por belélegzését. A robbanásveszély
minimalizálása érdekében, kerülje por felhalmozását. A por felhalmozódásának megelőzéséhez a
berendezés belsejét és külsejét rendszeresen tisztítani kell robbanás ellen védett porszívóval. A
port nem szabad söpörni vagy levegőfúvóval eltávolítani. Munka után távolítsa el a szennyezett
ruhát és alaposan mosson kezet vízzel és szappannal.

7.1. A biztonságos kezelésre
irányuló óvintézkedések

Nedvességtől és hőtől távol tárolja, a termék műszaki tulajdonságainak megtartása érdekében.
Távolítson el minden gyújtásforrást. Ne tegye ki közvetlen hőhatásnak és ne tárolja 60C feletti
hőmérsékleten!

7.2. A biztonságos tárolás
feltételei, az esetleges
összeférhetetlenséggel együtt

Nem áll rendelkezésre.7.3. Meghatározott
végfelhasználás
(végfelhasználások)

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Nincs jelezve expozíciós határérték az alkotórészre/ alkotórészekre.Foglalkozási expozíciós
határértékek

Nincs jelezve biológiai határérték az alkotórészre/ alkotórészre.Biológiai határértékek

Nem áll rendelkezésre.Ajánlott monitoringeljárások

Származtatott hatásmentes
szintek (DNEL)

Nem áll rendelkezésre.

Becsült hatásmentes
koncentrációk (PNEC)

Nem áll rendelkezésre.

8.2. Az expozíció elleni védekezés

A HP a HP tartozékok használatát javasolja a 3D-s készülék alkatrészeinek kicsomagolásához és
az építőkamra újratöltéséhez. Ha más módszereket használ, olvassa el a következőket: A kezelés
és/vagy tárolás közben létrejött porfelhők levegővel robbanásveszélyes keveréket alkothatnak. A
por robbanékonysági jellemzői különböznek a részecskék méretétől és alakjától, a
nedvességtartalomtól, a szennyező anyagoktól és más tényezőktől függően. Gondoskodjon arról,
hogy az összes felszerelés megfelelően legyen földelve és telepítve, és megfeleljen az elektromos
besorolására vonatkozó követelményeknek. A többi száraz anyaghoz hasonlóan öntés, szabadon
lehullás és csúszdán vagy csövön való áramlás esetén kialakulhat elektrosztatikus töltés, amely
szikrát okozhat, amely meggyújthatja magát az anyagot vagy a vele vagy a tartályával érintkező
bármilyen gyúlékony anyagot.

Keressen olyan mérnöki megoldásokat, amelyekkel a levegőnek való kitettségi határérték alá
csökkentheti a kitettséget, vagy más módon csökkentheti a kitettséget. Szükség esetén
szellőztetéssel csökkentse az expozíciót minimálisra, illetve a levegőben lévő anyagokra
vonatkozó határérték alá. Ha lehetséges, használjon helyi mechanikus elszívó szellőztetést a
levegő szennyeződésének forrásainál, mint például a nyitott folyamatú berendezéseknél.
Gondoskodjon arról, hogy a porkezelő rendszereket (így az elszívócsöveket, porgyűjtőket,
edényeket és feldolgozó berendezést) úgy alakítsák ki, hogy megakadályozzák a pornak a
munkaterületre való kikerülését (azaz, ne legyen szivárgás a készülékből).

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök
Nem áll rendelkezésre.Általános információ

Oldallemezes védőszemüveget kell viselni!Szem-/arcvédelem

Bőrvédelem

Viseljen impermeábilis kesztyűt. Viseljen hő elleni szigetelő kesztyűt a hőkezelési folyamat során.
Azonnal mossa le szappanos vízzel a bőr azon felületeit, ahova por kerül, hiszen a por elvonja a
bőr természetes nedvességét. Rendszeresen használjon védőkrémet.

- Kézvédelem
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A termék feldolgozása gőzöket vagy gázokat juttathat a levegőbe, ami irritálhatja a bőrét. A
szabályos ipari higiéniai gyakorlat megkövetelni a bőr érintkezésének minimalizálását. Mosdjon le
alaposan az anyag kezelése után.

- Egyéb

Kerülje a por belélegzését. A keletkező gőzöket és gázokat ne lélegezze be. Ha a levegőbe
kerülés valószínű, vagy a levegőben való előfordulási határértéket túllépték, használjon NIOSH
által jóváhagyott légzőkészüléket a feldolgozás alatt keletkező anyagnak és/vagy annak
összetevőinek és hatóanyagának megfelelően.

Légutak védelme

Magas hőmérsékleten történő feldolgozás: Égési sérülés kockázata. Ha szükséges, viseljen
megfelelő hőálló védőruházatot.

Hőveszély

Ügyeljenek a személyi higiéniára, mossanak kezet az anyag használata után és étkezés, ivás
és/vagy dohányzás előtt. A ruházatot és a védőeszközöket rendszeresen tisztítsák.

Higiéniai intézkedések

Nem áll rendelkezésre.A környezeti expozíció elleni
védekezés

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Por.
Szilárd.

Külső jellemzők

Nem áll rendelkezésre.Fizikai állapot

Por.Forma

Fehér.Szín

Nem áll rendelkezésre.Szag

Szagküszöbérték Nem áll rendelkezésre.

pH Nem áll rendelkezésre.

Olvadáspont/fagyáspont 184 - 187 °C (363.2 - 368.6 °F)

Kezdeti forráspont és
forrásponttartomány

Nem áll rendelkezésre.

Lobbanáspont Nem áll rendelkezésre.

Párolgási sebesség Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.Gyúlékonyság (szilárd,
gázhalmazállapot)

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok

Gyulladási határ - alsó (%) Nem áll rendelkezésre.

Gyulladási határ - felső (%) Nem áll rendelkezésre.

Gőznyomás Nem áll rendelkezésre.

Gőzsűrűség Nem áll rendelkezésre.

Oldékonyság (Oldékonyságok)

Oldhatóság (víz) oldhatatlan

Megoszlási hányados:
n-oktanol/víz

Nem áll rendelkezésre.

Öngyulladási hőmérséklet > 400 °C (> 752 °F)

Bomlási hőmérséklet > 350 °C (> 662 °F)

Viszkozitás Nem áll rendelkezésre.

A por a levegővel robbanóelegyet alkothat.

A por robbanékonysági adatai:

Minimális gyulladási energia (MIE) „porfelhő” esetén önindukcióval: >30mJ.
Réteg gyulladási hőmérséklete (LIT) „porréteg” esetén: >400°C.
Minimális gyulladási hőmérséklet (MIT) „porfelhő” esetén: >360°C.
Öngyulladási hőmérséklet (AIT): >400°C.

Robbanásveszélyesség

Nem oxidáló.Oxidáló tulajdonságok

9.2. Egyéb információk

Tűzveszélyesség
(kilobbanás)

Ez a termék nem gyúlékony.

Fajsúly 0.4 g/cm3

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

Nem áll rendelkezésre.10.1. Reakciókészség

A termék normál kezelési és tárolási körülmények között stabil.10.2. Kémiai stabilitás
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Nem fog előfordulni.10.3. A veszélyes reakciók
lehetősége

Csökkentse az anyag kiömlésének veszélyét, és kerülje a potenciális gyújtóforrásokat; ilyen az
elektrosztatikus kisülés (ESD), a lángok és a szikrák. A készülék környezetében tilos a dohányzás.
Kerülni kell a nedves környezetet. A munkához javasolt páratartalom 50–70%. Kerülni kell a
porképződést.

10.4. Kerülendő körülmények

Oxidálószerek, savak, erős lúgok, víz és magas páratartalom.10.5. Nem összeférhető
anyagok

Bomlástermékek hőbomlás esetén, szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok (NOx), szerves
bomlástermékek.

10.6. Veszélyes
bomlástermékek

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Általános információ Nem áll rendelkezésre.

A valószínű expozíciós útakra vonatkozó információ

Belélegzés Magas hőmérsékleten a termikus bomlástermékek irritálhatják a légző rendszert.

Bőrrel való érintkezés Összehasonlíthatónak tekinthető hasonló termékekkel, amelyek kísérleti eredményei az alábbiak:
Nem irritálja a bőrt.

Szemmel való érintkezés Összehasonlíthatónak tekinthető hasonló termékekkel, amelyek kísérleti eredményei az alábbiak:
Nem irritálja a szemet.

Lenyelés Összehasonlíthatónak tekinthető hasonló termékekkel, amelyek kísérleti eredményei az alábbiak:
Lenyelve kis mértékben ártalmas.

Tünetek Nem áll rendelkezésre.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.Bőrkorrózió/bőrirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.Súlyos
szemkárosodás/szemirritáció

Légzőszervi szenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.Bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.Csírasejt-mutagenitás

Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Magyarországi. 26/2000 EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről (módosítások szerint)

Nincs felsorolva.

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.Reprodukciós toxicitás

Egyetlen expozíció utáni
célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni
célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Nem áll rendelkezésre.A keverék és az anyag
kapcsolatára vonatkozó
információ

Egyéb információk A készítmény toxikus hatására vonatkozó adatok nem teljesek

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás Nincs jelezve toxicitási adat az alkotó(k)ra.

Nem áll rendelkezésre.12.2. Perzisztencia és
lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre.12.3. Bioakkumulációs
képesség

Megoszlási hányados
n-oktanol/víz (log Kow)

Nem áll rendelkezésre.

Biokoncentrációs tényezőre
(BCF)

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.12.4. A talajban való mobilitás

12.5. A PBT- és a
vPvB-értékelés
eredményei

Nem PBT vagy vPvB anyag vagy elegy.
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12.6. Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Nem áll rendelkezésre.Visszamaradt hulladék

Nem áll rendelkezésre.Szennyezett csomagolás

EU hulladék kód Nem áll rendelkezésre.

Az anyag ne kerüljön a lefolyókba illetve vízforrásokba!
A hulladékot a helyi, állami, szövetségi vagy tartományi környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően takarítsa el!

Hulladékbahelyezés
módszerei/információk

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

USA közlekedési minisztériuma

Nem tartják nyilván veszélyes árucikként.

IATA

Nem tartják nyilván veszélyes árucikként.

IMDG

Nem tartják nyilván veszélyes árucikként.

ADR

Nem tartják nyilván veszélyes árucikként.

A DOT, az IATA, az ADR, az IMDG és a RID besorolása szerint nem veszélyes áru.További információk

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

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

EU rendeletek

1005/2009 (EK) számú rendelet, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, I. melléklet

Nincs felsorolva.
1005/2009 (EK) számú rendelet, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, II. melléklet

Nincs felsorolva.
850/2004 (EK) rendelet a maradandó szerves szennyezőkről, I. sz. melléklet a módosításokkal

Nincs felsorolva.
649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről , I. melléklet, 1. része a
módosításokkal

Nincs felsorolva.
649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről , I. melléklet, 2. része a
módosításokkal

Nincs felsorolva.
649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről , I. melléklet, 3. része a
módosításokkal

Nincs felsorolva.
649/2012 (EU) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről , V. melléklet a módosításokkal

Nincs felsorolva.
166/2006 (EK) számú rendelet, II. melléklet, Szennyező anyagok kibocsátásának és szállításának jegyzéke

Nincs felsorolva.
1907/2006 számú rendelet, a REACH 59. cikkének (1) jelöltlistája, amint az jelenleg az ECHA közzétett

Nincs felsorolva.

Engedélyek

1907/2006 (EK) számú rendelet, XIV. melléklet, Engedélyeztetés tárgyát képező anyagok

Nincs felsorolva.

Felhasználással kapcsolatos korlátozások

1907/2006 (EK) rendelet, a REACH XVII, veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és
felhasználásának korlátozásaira vonatkozó szabályok, a módosításokkal

Nincs felsorolva.
2004/37/EK irányelv: munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett
munkavállalók védelméről

Nincsen szabályozva.

Egyéb uniós jogszabályok

2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, a módosításokkal

Nincs felsorolva.
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Az e HP-termékben lévő összes kémiai anyag szerepel a kémiai anyagokról szóló törvény hatálya
alá eső anyagok jegyzékében, vagy mentes a törvény alól a következő országokban: Egyesült
Államok (TSCA), Európai Unió (EINECS/ELINCS), Svájc, Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália, Japán,
Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Új-Zéland és Kína.

Egyéb rendelkezések

Ez a biztonsági adatlap megfelel az (EU) 2015/830-as számú Rendeletnek. Besorolás a
módosított (EB) 1272/2008-as Rendeletnek megfelelően.

Egyéb információk

Nem áll rendelkezésre.Nemzeti rendelkezések

Lásd a biztonsági adatlapot vagy az általános expozíciós adatlapot, ahol alkalmazható.15.2. Kémiai biztonsági
értékelés

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Regulation (EC) No. 1907/2006 of December 18, 2006 concerning the Registration, Evaluation,
Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals
Agency (REACH).

Regulation (EU) 2015/830 of May 28, 2015 amending Regulation (EC) No. 1907/2006.

Regulation (EC) No. 1272/2008 of December 16, 2008 on classification, labeling and packaging of
substances and mixtures, and amendments (CLP).

Hivatkozások

Az egészségügyi és környezeti veszélyek besorolásának forrása, számítási módszerek és
vizsgálati adatok kombinációjából származik, ha ilyenek rendelkezésre állnak.

Információk a  keverékek
osztályozásához vezető
értékelési módszerről

Egyik sem.Nem szerepel a 2-15 részekben
olvasható H-nyilatkozatok
teljes szövege

Egyik sem.Információ a revíziókról

Ennek az anyagnak a kezelése során kövesse a képzéskor kapott utasításokat.Információ a képzésről

Jelen biztonsági adatlapot a HP díjmentesen bocsátja ügyfelei rendelkezésére.  Az adatlap a HP
által a dokumentum összeállításakor ismert legfrissebb adatokat tartalmazza, amelyek
feltételezhetően megfelelnek a valóságnak.  Nem értelmezhető a termék egyes jellemzőire, vagy
bizonyos célokra való alkalmasságára vonatkozó jótállásként. A dokumentum a fenti 1. pontban
megadott törvényi környezet előírásainak megfelelően készült, és nem biztos, hogy más országok
előírásainak is megfelel.

Ez a biztonsági adatlap a HP Original típusú fogyóeszközök közé tartozó festékkazettákról
szolgáltat információkat. Amennyiben a biztonsági adatlapot újratöltött, utángyártott, kompatibilis
vagy más, nem a HP Original termékcsaládba tartozó fogyóeszközhöz kapta, tájékoztatjuk, hogy
az itt szereplő információk ezekre a termékekre nem vonatkoznak, valamint hogy az ezekre a
termékekre és az Ön által megvásárolt termékre vonatkozó biztonsági információk jelentősen
eltérhetnek egymástól.  Az újratöltött, utángyártott és kompatibilis fogyóeszközre vonatkozó
információkért (ideértve a használandó személyi védőfelszereléseket, az expozíciós kockázatokat
és a biztonságos kezelési gyakorlatokat) forduljon az adott termék gyártójához. A HP nem
újrahasznosítási programjába nem fogad be újratöltött, utángyártott és kompatibilis
fogyóeszközöket.

Jogi nyilatkozat
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Rövidítések magyarázata

ACGIH

CAS

USA közlekedési
minisztériuma

EPCRA

CERCLA

CFR

COC

IARC

NIOSH

NTP

OSHA

PEL (Engedélyezett
robbanási határ)

RCRA

REC

REL

SARA

CK

TCLP: <érték>

TLV

TSCA

VOC

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikai kormányzati
iparhigiénikusok konferenciája, ACGIH)

Chemical Abstracts Service

Átfogó környezetvédelmi válasz, kompenzációs és felelősségi törvény

Szövetségi rendeletek kódexe

Nyílttéri (lobbanáspont) Cleveland módszerrel

Közlekedési minisztérium

Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (a közvélemény kötelező
tájékoztatásáról szóló amerikai törvény)

Nemzetközi Rákkutató Központ

Munkahelyi egészséggel és biztonsággal foglalkozó intézet

National Toxicology Program (országos amerikai toxikológiai program)

Munkahelybiztonsági és Egészségvédelmi Hivatal

Munkahelyi levegőben megengedett határérték

Resource Conservation and Recovery Act (amerikai erőforrás-megőrzési és helyreállítási
törvény)

Ajánlott

Munkahelyi levegőben ajánlott határérték

Superfund Amendments and Reauthorization Act („Superfund” módosítási és
újraengedélyeztetési amerikai törvény, 1986)

A termékkel rövid ideig tartó érintkezés határértéke

Toxicitási jellemzők Kiöblítési eljárás

Határértékek

Toxic Substances Control Act (toxikus anyagokat szabályozó amerikai törvény)

Illékony szerves vegyületek
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