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MSDS: Cytosine DNA Standard         Készítés dátuma: 2009. 12. 21           Átnézve: 2011. 03. 01. 

A Zymo Research minden vásárló vagy ügyfél számára javasolja a biztonsági adatlap 

alapos/körültekintő áttanulmányozását a termékkel kapcsolatos veszélyek megismerése 

érdekében. Az olvasó számára ajánlott, hogy konzultáljon a szellőzés, toxikológia, 

tűzvédelem területén jártas szakértőkkel, akik megfelelően használják és értelmezik a 

biztonsági adatlapban feltüntetett adatokat.  

A biztonságos kezelés elősegítése érdekében a vásárló vagy ügyfél: (1) értesítse a 

veszélyekről és a védelemről az alkalmazottait, ügynökeit, vállalkozóit és mindazokat, akik az 

anyagot vagy a biztonsági adatlapban szereplő információkat (feltehetően) használni fogják 

(2) juttassa el az információkat a termék minden egyes felhasználójához (3) kötelezze 

vásárlóit/ügyfeleit, hogy közöljék ezen információkat az alkalmazottaikkal, vállalkozóikkal és 

más felhasználókkal. 

Reagens/Puffer neve:   Cytosine DNA Standard 

Katalógus szám:     D5405-1 

 

Vállalat:      Zymo Research Corp. 

Postacím:      625 W. Katella Ave, Suite 30. 

Város, megye, irányítószám, ország:  Orange, CA92867, US 

Telefon:      714-288-9682 

Fax:       714-288-9643 

Leírás: Az alább felsorolt anyagok nem veszélyes adalékokkal alkotott elegye. 

 

A veszélyes összetevő neve CAS # EC szám Képlet Százalék 
Tris(hidroximetil)aminometán 

/ Sósav 
1185-53-1 214-684-5 C4H11NO3HCl ≤ 1% 

Etiléndiaminotetraecetsav, 
pH 8.0 

6381-92-6 205-358-3 C10H14N2Na2O8*2H2O ≤ 1% 

 

Az OSHR 29 CFR § 1910_1200 rendelet alapján, ha egy keverék nem rákkeltő, nem veszélyes 

komponense 1 tömeg – vagy térfogatszázaléknál kisebb mennyiségben fordul elő, akkor a 

keverék nem tekinthető veszélyesnek, kivéve, ha bizonyíték van ennek ellenkezőjére. Annak 

ellenére, hogy a fenti terméket nem tartjuk veszélyesnek kesztyű, laboratóriumi köpeny és 

védőszemüveg használatát javasoljuk, mikor a fenti vegyi anyagokkal dolgoznak. 

1. SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

2. SZAKASZ: ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
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MSDS: Cytosine DNA Standard         Készítés dátuma: 2009. 12. 21           Átnézve: 2011. 03. 01. 

 

NFPA besorolás (0-4-ig terjedő skála):   Egészség = 0 

Tűz = 0 

      Reaktivitás = 0    

 

HMIS besorolás (0-4-ig terjedő skála):   Egészség = 0 

Tűz = 0  

      Reaktivitás = 0 

 

OSHA veszélyek:      Nincs ismert OSHA veszély 

       

Lehetséges akut egészségügyi hatások:   Szemek: Szem(ek)be kerülve irritációt 
okoz. 
Bőr: Bőr irritációt okoz. Ártalmas lehet, ha 
felszívódik a bőrön keresztül. 
Lenyelés: Ártalmas lehet, ha lenyelik. 
Belégzés: Belélegezve ártalmas lehet. 
Légúti irritációt okoz.  
 

 

Szembe kerülés esetén:  Öblítse át a szem(ek)et nagy mennyiségű vízzel legalább 

15 percen keresztül. Kérjen orvosi segítséget, ha az 

irritáció nem enyhül. 

Bőrrel való érintkezés esetén:  Az érintett bőrfelszínt azonnal mossa meg nagy 

mennyiségű szappannal és vízzel. 

Belélegzés esetén:  Vigye a sérültet friss levegőre. Ha a sérült légzése 

nehézkes adjon neki oxigént. Alkalmazzon mesterséges 

lélegeztetést, ha a sérült nem lélegzik. 

Lenyelés esetén:  Ha a sérült eszméleténél van és éber, mossa ki a száját 

vízzel. 

 

Tűzoltásra használható anyagok: A termék nem éghető. Használjon megfelelő 

oltóanyagot a környező tüzek oltására. 

Speciális tűzoltási eljárások: Viseljen önálló légzőkészüléket és védőruházatot a 

szembe vagy a bőrre kerülés megelőzésére. 

3. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA 

 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
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MSDS: Cytosine DNA Standard         Készítés dátuma: 2009. 12. 21           Átnézve: 2011. 03. 01. 

 

Általános információ:  Viseljen önálló légzőkészüléket, védőszemüveget, gumicsizmát 

és saválló gumikesztyűt. Kerülje a különböző gőzök, párák vagy 

gázok belélegzését. 

Kiömlés/szivárgás esetén: Az ártalmatlanításig tartsa megfelelő, jól záródó tartályokban. 

 

 

Tárolás:  A tartályt szorosan lezárva száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. 

 

Amennyiben a munkahelyi körülmények indokolják a légzőkészülék használatát, kizárólag 

NIOSH (US) vagy CEN (EU) által bevizsgált és engedélyezett légzőkészüléket és alkatrészeket 

használjon. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Biztosítson biztonsági zuhanyt és 

szemmosó állomást. A tartályt mindig szorosan lezárva kell tartani. Használat után alaposan 

mosson kezet. 

 

Fizikai állapot és megjelenés:  Folyadék 

Szín:     Szintelen 

pH:      (20°C)   8,0 

Fajsúly:     (20°C)   0,990 g/cm2  

Vízoldhatóság:    (20°C)  Oldódik 

 

 

Kerülendő anyagok:    Erős oxidáló szerek. 

Veszélyes, égés- vagy 

bomlástermékek:  Tűz esetén veszélyes bomlástermékek keletkeznek. A 

bomlástermékek jellege nem ismert. 

 

 

 

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 

 

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

1.  

 

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM 

2.  

 

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

3.  

 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 

4.  
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MSDS: Cytosine DNA Standard         Készítés dátuma: 2009. 12. 21           Átnézve: 2011. 03. 01. 

 

Lehetséges  

egészségügyi hatások:  Szemek: A szem(ek)be kerülve irritációt okoz. 
Bőr: Bőr irritációt okoz. Ártalmas lehet, ha felszívódik a bőrön 
keresztül. 
Lenyelés: Ártalmas lehet, ha lenyelik. 
Belégzés: Belélegezve ártalmas lehet. Légúti irritációt okoz.  
 

A kitettség jelei és  
tünetei: Figyelem! A keverék toxikológiai tulajdonságai még nem kellően 

tisztázottak. Kezelésekor kövesse a helyes laboratóriumi 
gyakorlatot. 

 
RTECS szám:   A keverék nem listázott. 

 

További információk: A terméket az általános vegyszerkezelési normáknak 

megfelelően, óvatosan kell kezelni. A termék további káros 

tulajdonságait sem lehet teljes körűen kizárni. 

 

 

Nincs információ.    

 

Tartsa be az összes szövetségi, állami és helyi környezetvédelmi előírást.  

 

DOT (USA):    Nem veszélyes áru. Nem szabályozott. 

IATA:     Nem veszélyes áru. Nem szabályozott. 

IMDG:     Nem veszélyes áru. Nem szabályozott. 

 

SARA:  

302. §:  Nincs ilyen termék. 

313. §:  Nincs ilyen termék. 

SARA 311/312  

kockázatok:   Nincs SARA kockázat 

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

5.  

 

12.  SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

12.  

6.  

 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

7.  

 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

8.  

 

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

9.  
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MSDS: Cytosine DNA Standard         Készítés dátuma: 2009. 12. 21           Átnézve: 2011. 03. 01. 

OSHA veszélyek: Nincs ismert OSHA veszély. 

 

A fenti információk legjobb tudomásunk szerint helytállóak, de nem tekinthetőek 

teljes körűnek, vagyis csak tájékoztató jellegűek. A Zymo Research nem tehető felelőssé 

semmilyen a termék kezelése vagy az azzal való érintkezés következményeként keletkező 

kárért. A felhasználók magunk döntenek az információk felhasználásáról. A Zymo Research 

semmilyen módon nem tehető felelőssé sem egy harmadik fél káráért, veszteségéért, 

sérüléséért, sem elvesztett haszonért, vagy bármely speciális, közvetett, véletlenszerűen 

felmerülő kárért, még akkor sem, ha a Zymo Research céget értesítették is ilyen károk 

lehetőségéről. A Zymo Research Corp. által szállított termékeket csak képzett szakemberek 

kutatási célra használhatják. 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

10.  
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MSDS:  5-Methylcytosine DNA Standard      
 Készítés dátuma: 2009. 12. 21          Átnézve: 2011. 03. 01. 

A Zymo Research minden vásárló vagy ügyfél számára javasolja a biztonsági adatlap 

alapos/körültekintő áttanulmányozását a termékkel kapcsolatos veszélyek megismerése 

érdekében. Az olvasó számára ajánlott, hogy konzultáljon a szellőzés, toxikológia, 

tűzvédelem területén jártas szakértőkkel, akik megfelelően használják és értelmezik a 

biztonsági adatlapban feltüntetett adatokat.  

A biztonságos kezelés elősegítése érdekében a vásárló vagy ügyfél: (1) értesítse a 

veszélyekről és a védelemről az alkalmazottait, ügynökeit, vállalkozóit és mindazokat, akik az 

anyagot vagy a biztonsági adatlapban szereplő információkat (feltehetően) használni fogják 

(2) juttassa el az információkat a termék minden egyes felhasználójához (3) kötelezze 

vásárlóit/ügyfeleit, hogy közöljék ezen információkat az alkalmazottaikkal, vállalkozóikkal és 

más felhasználókkal. 

Reagens/Puffer neve:    5-Methylcytosine DNA Standard 

Katalógus szám:     D5405-1 

 

Vállalat:      Zymo Research Corp. 

Postacím:      625 W. Katella Ave, Suite 30. 

Város, megye, irányítószám, ország:  Orange, CA92867, US 

Telefon:      714-288-9682 

Fax:       714-288-9643 

Leírás: Az alább felsorolt anyagok nem veszélyes adalékokkal alkotott elegye. 

 

A veszélyes összetevő neve CAS # EC szám Képlet Százalék 
Tris(hidroximetil)aminometán 

/ Sósav 
1185-53-1 214-684-5 C4H11NO3HCl ≤ 1% 

Etiléndiaminotetraecetsav, 
pH 8.0 

6381-92-6 205-358-3 C10H14N2Na2O8*2H2O ≤ 1% 

 

Az OSHR 29 CFR § 1910_1200 rendelet alapján, ha egy keverék nem rákkeltő, nem veszélyes 

komponense 1 tömeg – vagy térfogatszázaléknál kisebb mennyiségben fordul elő, akkor a 

keverék nem tekinthető veszélyesnek, kivéve, ha bizonyíték van ennek ellenkezőjére. Annak 

ellenére, hogy a fenti terméket nem tartjuk veszélyesnek kesztyű, laboratóriumi köpeny és 

védőszemüveg használatát javasoljuk, mikor a fenti vegyi anyagokkal dolgoznak. 

1.SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

2.SZAKASZ: ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
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MSDS:  5-Methylcytosine DNA Standard      
 Készítés dátuma: 2009. 12. 21          Átnézve: 2011. 03. 01. 

 

NFPA besorolás (0-4-ig terjedő skála):   Egészség = 0 

Tűz = 0 

      Reaktivitás = 0    

 

HMIS besorolás (0-4-ig terjedő skála):   Egészség = 0 

Tűz = 0  

      Reaktivitás = 0 

 

OSHA veszélyek:      Nincs ismert OSHA veszély 

       

Lehetséges akut egészségügyi hatások:   Szemek: Szem(ek)be kerülve irritációt 
okoz. 
Bőr: Bőr irritációt okoz. Ártalmas lehet, ha 
felszívódik a bőrön keresztül. 
Lenyelés: Ártalmas lehet, ha lenyelik. 
Belégzés: Belélegezve ártalmas lehet. 
Légúti irritációt okoz.  
 

 

Szembe kerülés esetén:  Öblítse át a szem(ek)et nagy mennyiségű vízzel legalább 

15 percen keresztül. Kérjen orvosi segítséget, ha az 

irritáció nem enyhül. 

Bőrrel való érintkezés esetén:  Az érintett bőrfelszínt azonnal mossa meg nagy 

mennyiségű szappannal és vízzel. 

Belélegzés esetén:  Vigye a sérültet friss levegőre. Ha a sérült légzése 

nehézkes adjon neki oxigént. Alkalmazzon mesterséges 

lélegeztetést, ha a sérült nem lélegzik. 

Lenyelés esetén:  Ha a sérült eszméleténél van és éber, mossa ki a száját 

vízzel. 

 

Tűzoltásra használható anyagok: A termék nem éghető. Használjon megfelelő 

oltóanyagot a környező tüzek oltására. 

Speciális tűzoltási eljárások: Viseljen önálló légzőkészüléket és védőruházatot a 

szembe vagy a bőrre kerülés megelőzésére. 

3.SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA 

 

4.SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 

5.SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
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MSDS:  5-Methylcytosine DNA Standard      
 Készítés dátuma: 2009. 12. 21          Átnézve: 2011. 03. 01. 

 

Általános információ:  Viseljen önálló légzőkészüléket, védőszemüveget, gumicsizmát 

és saválló gumikesztyűt. Kerülje a különböző gőzök, párák vagy 

gázok belélegzését. 

Kiömlés/szivárgás esetén: Az ártalmatlanításig tartsa megfelelő, jól záródó tartályokban. 

 

 

Tárolás:  A tartályt szorosan lezárva száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. 

 

Amennyiben a munkahelyi körülmények indokolják a légzőkészülék használatát, kizárólag 

NIOSH (US) vagy CEN (EU) által bevizsgált és engedélyezett légzőkészüléket és alkatrészeket 

használjon. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Biztosítson biztonsági zuhanyt és 

szemmosó állomást. A tartályt mindig szorosan lezárva kell tartani. Használat után alaposan 

mosson kezet. 

 

Fizikai állapot és megjelenés:  Folyadék 

Szín:     Szintelen 

pH:      (20°C)   8,0 

Fajsúly:     (20°C)   0,990 g/cm2  

Vízoldhatóság:    (20°C)  Oldódik 

 

 

Kerülendő anyagok:    Erős oxidáló szerek. 

Veszélyes, égés- vagy 

bomlástermékek:  Tűz esetén veszélyes bomlástermékek keletkeznek. A 

bomlástermékek jellege nem ismert. 

 

 

 

6.SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 

 

7.SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

11.  

 

8.SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM 

12.  

 

9.SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

13.  

 

10.SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 

14.  
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MSDS:  5-Methylcytosine DNA Standard      
 Készítés dátuma: 2009. 12. 21          Átnézve: 2011. 03. 01. 

 

Lehetséges  

egészségügyi hatások:  Szemek: A szem(ek)be kerülve irritációt okoz. 
Bőr: Bőr irritációt okoz. Ártalmas lehet, ha felszívódik a bőrön 
keresztül. 
Lenyelés: Ártalmas lehet, ha lenyelik. 
Belégzés: Belélegezve ártalmas lehet. Légúti irritációt okoz.  
 

A kitettség jelei és  
tünetei: Figyelem! A keverék toxikológiai tulajdonságai még nem kellően 

tisztázottak. Kezelésekor kövesse a helyes laboratóriumi 
gyakorlatot. 

 
RTECS szám:   A keverék nem listázott. 

 

További információk: A terméket az általános vegyszerkezelési normáknak 

megfelelően, óvatosan kell kezelni. A termék további káros 

tulajdonságait sem lehet teljes körűen kizárni. 

 

 

Nincs információ.    

 

Tartsa be az összes szövetségi, állami és helyi környezetvédelmi előírást.  

 

DOT (USA):    Nem veszélyes áru. Nem szabályozott. 

IATA:     Nem veszélyes áru. Nem szabályozott. 

IMDG:     Nem veszélyes áru. Nem szabályozott. 

 

SARA:  

302. §:  Nincs ilyen termék. 

313. §:  Nincs ilyen termék. 

SARA 311/312  

kockázatok:   Nincs SARA kockázat 

11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

15.  

 

12.  SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

17.  

16.  

 13.SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

17.  

 

14.SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

18.  

 

15.SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

19.  
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MSDS:  5-Methylcytosine DNA Standard      
 Készítés dátuma: 2009. 12. 21          Átnézve: 2011. 03. 01. 

OSHA veszélyek: Nincs ismert OSHA veszély. 

 

A fenti információk legjobb tudomásunk szerint helytállóak, de nem tekinthetőek 

teljes körűnek, vagyis csak tájékoztató jellegűek. A Zymo Research nem tehető felelőssé 

semmilyen a termék kezelése vagy az azzal való érintkezés következményeként keletkező 

kárért. A felhasználók magunk döntenek az információk felhasználásáról. A Zymo Research 

semmilyen módon nem tehető felelőssé sem egy harmadik fél káráért, veszteségéért, 

sérüléséért, sem elvesztett haszonért, vagy bármely speciális, közvetett, véletlenszerűen 

felmerülő kárért, még akkor sem, ha a Zymo Research céget értesítették is ilyen károk 

lehetőségéről. A Zymo Research Corp. által szállított termékeket csak képzett szakemberek 

kutatási célra használhatják. 
 

16.SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

20.  

 



  

BIZTONSÁGI ADATLAP 
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MSDS:  5-Hydroximethylcytosine DNA Standard 
  Készítés dátuma: 2009. 12. 21        Átnézve: 2011. 03. 01. 

A Zymo Research minden vásárló vagy ügyfél számára javasolja a biztonsági adatlap 

alapos/körültekintő áttanulmányozását a termékkel kapcsolatos veszélyek megismerése 

érdekében. Az olvasó számára ajánlott, hogy konzultáljon a szellőzés, toxikológia, 

tűzvédelem területén jártas szakértőkkel, akik megfelelően használják és értelmezik a 

biztonsági adatlapban feltüntetett adatokat.  

A biztonságos kezelés elősegítése érdekében a vásárló vagy ügyfél: (1) értesítse a 

veszélyekről és a védelemről az alkalmazottait, ügynökeit, vállalkozóit és mindazokat, akik az 

anyagot vagy a biztonsági adatlapban szereplő információkat (feltehetően) használni fogják 

(2) juttassa el az információkat a termék minden egyes felhasználójához (3) kötelezze 

vásárlóit/ügyfeleit, hogy közöljék ezen információkat az alkalmazottaikkal, vállalkozóikkal és 

más felhasználókkal. 

Reagens/Puffer neve:    5-Hidroximetilcitozin DNS Standard 

Katalógus szám:     D5405-3 

 

Vállalat:      Zymo Research Corp. 

Postacím:      625 W. Katella Ave, Suite 30. 

Város, megye, irányítószám, ország:  Orange, CA92867, US 

Telefon:      714-288-9682 

Fax:       714-288-9643 

Leírás: Az alább felsorolt anyagok nem veszélyes adalékokkal alkotott elegye. 

 

A veszélyes összetevő neve CAS # EC szám Képlet Százalék 
Tris(hidroximetil)aminometán 

/ Sósav 
1185-53-1 214-684-5 C4H11NO3HCl ≤ 1% 

Etiléndiaminotetraecetsav, 
pH 8.0 

6381-92-6 205-358-3 C10H14N2Na2O8*2H2O ≤ 1% 

 

Az OSHR 29 CFR § 1910_1200 rendelet alapján, ha egy keverék nem rákkeltő, nem veszélyes 

komponense 1 tömeg – vagy térfogatszázaléknál kisebb mennyiségben fordul elő, akkor a 

keverék nem tekinthető veszélyesnek, kivéve, ha bizonyíték van ennek ellenkezőjére. Annak 

ellenére, hogy a fenti terméket nem tartjuk veszélyesnek kesztyű, laboratóriumi köpeny és 

védőszemüveg használatát javasoljuk, mikor a fenti vegyi anyagokkal dolgoznak. 

1.SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

2.SZAKASZ: ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
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NFPA besorolás (0-4-ig terjedő skála):   Egészség = 0 

Tűz = 0 

      Reaktivitás = 0    

 

HMIS besorolás (0-4-ig terjedő skála):   Egészség = 0 

Tűz = 0  

      Reaktivitás = 0 

 

OSHA veszélyek:      Nincs ismert OSHA veszély 

       

Lehetséges akut egészségügyi hatások:   Szemek: Szem(ek)be kerülve irritációt 
okoz. 
Bőr: Bőr irritációt okoz. Ártalmas lehet, ha 
felszívódik a bőrön keresztül. 
Lenyelés: Ártalmas lehet, ha lenyelik. 
Belégzés: Belélegezve ártalmas lehet. 
Légúti irritációt okoz.  
 

 

Szembe kerülés esetén:  Öblítse át a szem(ek)et nagy mennyiségű vízzel legalább 

15 percen keresztül. Kérjen orvosi segítséget, ha az 

irritáció nem enyhül. 

Bőrrel való érintkezés esetén:  Az érintett bőrfelszínt azonnal mossa meg nagy 

mennyiségű szappannal és vízzel. 

Belélegzés esetén:  Vigye a sérültet friss levegőre. Ha a sérült légzése 

nehézkes adjon neki oxigént. Alkalmazzon mesterséges 

lélegeztetést, ha a sérült nem lélegzik. 

Lenyelés esetén:  Ha a sérült eszméleténél van és éber, mossa ki a száját 

vízzel. 

 

Tűzoltásra használható anyagok: A termék nem éghető. Használjon megfelelő 

oltóanyagot a környező tüzek oltására. 

Speciális tűzoltási eljárások: Viseljen önálló légzőkészüléket és védőruházatot a 

szembe vagy a bőrre kerülés megelőzésére. 

3.SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA 

 

4.SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 

5.SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 



3 

MSDS:  5-Hydroximethylcytosine DNA Standard 
  Készítés dátuma: 2009. 12. 21        Átnézve: 2011. 03. 01. 

 

Általános információ:  Viseljen önálló légzőkészüléket, védőszemüveget, gumicsizmát 

és saválló gumikesztyűt. Kerülje a különböző gőzök, párák vagy 

gázok belélegzését. 

Kiömlés/szivárgás esetén: Az ártalmatlanításig tartsa megfelelő, jól záródó tartályokban. 

 

 

Tárolás:  A tartályt szorosan lezárva száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. 

 

Amennyiben a munkahelyi körülmények indokolják a légzőkészülék használatát, kizárólag 

NIOSH (US) vagy CEN (EU) által bevizsgált és engedélyezett légzőkészüléket és alkatrészeket 

használjon. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Biztosítson biztonsági zuhanyt és 

szemmosó állomást. A tartályt mindig szorosan lezárva kell tartani. Használat után alaposan 

mosson kezet. 

 

Fizikai állapot és megjelenés:  Folyadék 

Szín:     Szintelen 

pH:      (20°C)   8,0 

Fajsúly:     (20°C)   0,990 g/cm2  

Vízoldhatóság:    (20°C)  Oldódik 

 

 

Kerülendő anyagok:    Erős oxidáló szerek. 

Veszélyes, égés- vagy 

bomlástermékek:  Tűz esetén veszélyes bomlástermékek keletkeznek. A 

bomlástermékek jellege nem ismert. 

 

 

 

6.SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 

 

7.SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

21.  

 

8.SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM 

22.  

 

9.SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

23.  

 

10.SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 

24.  
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Lehetséges  

egészségügyi hatások:  Szemek: A szem(ek)be kerülve irritációt okoz. 
Bőr: Bőr irritációt okoz. Ártalmas lehet, ha felszívódik a bőrön 
keresztül. 
Lenyelés: Ártalmas lehet, ha lenyelik. 
Belégzés: Belélegezve ártalmas lehet. Légúti irritációt okoz.  
 

A kitettség jelei és  
tünetei: Figyelem! A keverék toxikológiai tulajdonságai még nem kellően 

tisztázottak. Kezelésekor kövesse a helyes laboratóriumi 
gyakorlatot. 

 
RTECS szám:   A keverék nem listázott. 

 

További információk: A terméket az általános vegyszerkezelési normáknak 

megfelelően, óvatosan kell kezelni. A termék további káros 

tulajdonságait sem lehet teljes körűen kizárni. 

 

 

Nincs információ.    

 

Tartsa be az összes szövetségi, állami és helyi környezetvédelmi előírást.  

 

DOT (USA):    Nem veszélyes áru. Nem szabályozott. 

IATA:     Nem veszélyes áru. Nem szabályozott. 

IMDG:     Nem veszélyes áru. Nem szabályozott. 

 

SARA:  

302. §:  Nincs ilyen termék. 

313. §:  Nincs ilyen termék. 

SARA 311/312  

kockázatok:   Nincs SARA kockázat 

11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

25.  

 

12.  SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

18.  

26.  

 19. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

27.  

 

14.SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

28.  

 

15.SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

29.  
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OSHA veszélyek: Nincs ismert OSHA veszély. 

 

A fenti információk legjobb tudomásunk szerint helytállóak, de nem tekinthetőek 

teljes körűnek, vagyis csak tájékoztató jellegűek. A Zymo Research nem tehető felelőssé 

semmilyen a termék kezelése vagy az azzal való érintkezés következményeként keletkező 

kárért. A felhasználók magunk döntenek az információk felhasználásáról. A Zymo Research 

semmilyen módon nem tehető felelőssé sem egy harmadik fél káráért, veszteségéért, 

sérüléséért, sem elvesztett haszonért, vagy bármely speciális, közvetett, véletlenszerűen 

felmerülő kárért, még akkor sem, ha a Zymo Research céget értesítették is ilyen károk 

lehetőségéről. A Zymo Research Corp. által szállított termékeket csak képzett szakemberek 

kutatási célra használhatják. 

16.SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

30.  

 


