
  

BIZTONSÁGI ADATLAP 
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MSDS:  5-mC Coating Buffer (Component A) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

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-mC Coating Buffer (Komponens A) 

Katalógus szám:     D5325-1-15, D5325-1-30 

 

Vállalat:      Zymo Research Corp. 

Postacím:      17062 Murphy Ave. 

Város, megye, irányítószám, ország:  Irvine, CA 92614 US 

Telefon:      949-679-1190 

Fax:       949-266-9452 

 

A veszélyes összetevő neve CAS # EC szám Képlet Százalék 
Nátrium-hidrogén-foszfát 7558-79-4 231-448-7 Na2HPO4 < 15% 

 

 

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  

 

1. SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

2. SZAKASZ: ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

3. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA 
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MSDS:  5-mC Coating Buffer (Component A) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

Lehetséges  
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: Légúti irritációt okoz. Belélegezve ártalmas 
lehet. 

 

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

15 percen keresztül.  

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

mennyiségű szappannal és vízzel. Kérjen orvosi 

segítséget, ha az irritáció nem enyhül. 

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

nehézkes adjon neki oxigént. Kérjen azonnali orvosi 

segítséget. 

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

vízzel. Soha ne indukáljon hányást. Soha ne adjon 

semmit szájon át eszméletlen személynek. Hívjon orvosi 

segítséget, ha bármilyen tünetet tapasztal.  

 

Tűzoltásra használható anyagok: Éghetetlen. Használjon oltására alkalmas oltóanyagot 

környező tüzek esetén. 

Védőfelszerelés: Viseljen önálló légzőkészüléket és védőruházatot, hogy 

megakadályozza a bőrrel való érintkezést és a szembe 

kerülést. 

Speciális tűzoltási eljárások: Az alábbi veszélyes bomlástermékek keletkeznek a 

tűzesetek során: foszfor-oxidok, nátrium-oxidok. 

 

Általános információ:  Személyi védőfelszerelést kell viselni. Kerülje a gőzök, ködök 

vagy gázok belélegzését. Gondoskodjon megfelelő 

szellőztetésről. 

Kiömlés/szivárgás esetén: A kiömlött anyagot itassa fel abszorbeáló anyag segítségével. Az 

ártalmatlanításig tartsa megfelelő, jól záródó tartályokban. 

 

 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 
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MSDS:  5-mC Coating Buffer (Component A) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

 

 

Kezelés: Személyi védőfelszerelést kell viselni. Kerülje a gőzök, ködök vagy 

gázok belélegzését. Kerülje a hosszan tartó vagy ismételt expozíciót. 

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

Higroszkópos. 

 

Amennyiben a munkahelyi körülmények indokolják a légzőkészülék használatát, kizárólag 

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

használjon. Viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget, laboratóriumi köpenyt. Biztosítson 

biztonsági zuhanyt és szemmosó állomást a munkaállomás helyszínére. Szorosan lezárva kell 

tárolni. Használat után alaposan mossunk kezet.  

 

 

Fizikai állapot és megjelenés:  Folyadék 

Szín:     Szintelen 

Olvadáspont:     N/A 

Forráspont:    N/A 

Lobbanáspont:    N/A 

Öngyulladási hőmérséklet:   N/A 

Vízoldhatóság:    N/A 

 

 

Stabilitás:    Stabil 

Kerülendő anyagok:  Erős oxidálószerek, erős savak. 

Veszélyes égés-  

vagy bomlástermékek: Foszfor-oxidok, nátrium-oxidok. 

 

Lehetséges  

egészségügyi hatások:  Szemek: Szem(ek)be kerülve irritációt okoz. 
Bőr: Bőr irritációt okoz. Bőrön keresztül felszívódva ártalmas 
lehet. 

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.  

 

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

5.  
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MSDS:  5-mC Coating Buffer (Component A) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

Lenyelés: Lenyelve ártalmas lehet. 
Belégzés: Belélegezve légúti irritációt okozhat. Izgatja a 
nyálkahártyát és a felső légutakat. 
 

További információk: A legjobb tudomásunk a termék kémiai-, fizikai- és toxikológiai 

tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan. 

 

 

Nincs információ. 

 

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

 

DOT:    Nem veszélyes áru. 

IATA:    Nem veszélyes áru. 

IMDG:    Nem veszélyes áru. 

 

OSHA veszélyek:  Nem veszélyes. 

 

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. 

12.  SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

12.  

6.  

 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

7.  

 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

8.  

 

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

9.  

 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

10.  

 



  

BIZTONSÁGI ADATLAP 
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MSDS:  5-mC Coating Buffer (Component B) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

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-mC Coating Buffer (Component B) 

Katalógus szám:     D5325-1-15, D5325-1-30 

 

Vállalat:      Zymo Research Corp. 

Postacím:      17062 Murphy Ave. 

Város, megye, irányítószám, ország:  Irvine, CA 92614 US 

Telefon:      949-679-1190 

Fax:       949-266-9452 

 

A veszélyes összetevő neve CAS # EC szám Képlet Százalék 
Citromsav-monohidrát 5949-29-1 201-069-1 C6H8O7 · H2O <5 % 

 

 

NFPA besorolás (0-4-ig terjedő skála):   Egészség = 2 

Tűz = 1 

      Reaktivitás = 0    

HMIS besorolás (0-4-ig terjedő skála):   Egészség =2 

Tűz = 1  

      Reaktivitás = 0  

OSHA veszély besorolás:    Irritatív 

1. SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

2. SZAKASZ: ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

3. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA 
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MSDS:  5-mC Coating Buffer (Component B) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

Lehetséges  
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: Légúti irritációt okoz. Belélegezve ártalmas 
lehet. 

 

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. Kérjen orvosi 

segítséget, ha az irritáció nem enyhül. 

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

nehézkes adjon neki oxigént. Kérjen azonnali orvosi 

segítséget. 

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

vízzel. Hánytatni tilos, hacsak erre egészségügyi 

személyzet nem utasítja. Soha ne adjon semmit szájon 

át eszméletlen személynek. Hívjon orvosi segítséget. 

 

Tűzoltásra használható anyagok: Éghetetlen. Használjon vízpermetet, alkoholálló habot, 

oltóport vagy szén-dioxidot. 

Védőfelszerelés: Viseljen önálló légzőkészüléket és védőruházatot, hogy 

megakadályozza a bőrrel való érintkezést és a szembe 

jutást. 

Speciális tűzoltási eljárások: Az alábbi veszélyes bomlástermékek keletkeznek a 

tűzesetek során: szén-oxidok. 

 

Általános információ:  Személyi védőfelszerelést kell viselni. Kerülje a gőzök, ködök 

vagy gázok belélegzését. Gondoskodjon megfelelő 

szellőztetésről. 

Kiömlés/szivárgás esetén: A kiömlött anyagot itassa fel abszorbeáló anyag segítségével. Az 

ártalmatlanításig tartsa megfelelő, jól záródó tartályokban. 

 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 
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MSDS:  5-mC Coating Buffer (Component B) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

 

Kezelés: Személyi védőfelszerelést kell viselni. Kerülje a gőzök, ködök vagy 

gázok belélegzését. Kerülje a hosszan tartó vagy ismételt expozíciót. 

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

 

Amennyiben a munkahelyi körülmények indokolják a légzőkészülék használatát, kizárólag 

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

használjon. Viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget, laboratóriumi köpenyt. Biztosítson 

biztonsági zuhanyt és szemmosó állomást a munkaállomás helyszínére. Szorosan lezárva kell 

tárolni. Használat után alaposan mossunk kezet.  

 

 

Fizikai állapot és megjelenés:  Folyadék 

Szín:     Szintelen 

Olvadáspont:     N/A 

Forráspont:    N/A 

Lobbanáspont:   N/A 

Öngyulladási hőmérséklet:   N/A 

Vízoldhatóság:    N/A 

 

 

Stabilitás:    Stabil 

Kerülendő anyagok:  Oxidálószerek, bázisok, redukáló szerek, nitrátok. 

Veszélyes égés-  

vagy bomlástermékek: szén-oxidok. 

 

Lehetséges  

egészségügyi hatások:  Szemek: Szem(ek)be kerülve irritációt okoz. 
Bőr: Bőr irritációt okoz. Bőrön keresztül felszívódva ártalmas 
lehet. 
Lenyelés: Lenyelve ártalmas lehet. 

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.  

 

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

5.  
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MSDS:  5-mC Coating Buffer (Component B) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

Belégzés: Belélegezve légúti irritációt okozhat. Izgatja a 
nyálkahártyát és a felső légutakat. 
 

További információk: A legjobb tudomásunk a termék kémiai-, fizikai- és toxikológiai 

tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan. 

 

 

Nincs információ. 

 

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

 

DOT:    Nem veszélyes áru. 

IATA:    Nem veszélyes áru. 

IMDG:    Nem veszélyes áru. 

 

OSHA veszélyek:  Nem veszélyes. 

 

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. 

12.  SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

12.  

6.  

 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

7.  

 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

8.  

 

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

9.  

 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

10.  

 



  

BIZTONSÁGI ADATLAP 

1 

MSDS:  5-mC ELISA Puffer (Komponens A) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

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 

minden más felhasználóval. 

Reagens/Puffer neve:   5-mC ELISA Puffer (Komponens A) 

Katalógus szám:     D5325-2-250 

 

Vállalat:      Zymo Research Corp. 

Postacím:      17062 Murphy Ave. 

Város, megye, irányítószám, ország:  Irvine, CA 92614 US 

Telefon:      949-679-1190 

Fax:       949-266-9452 

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

 

A veszélyes összetevő neve CAS # Koncentráció 

Thimerosal 54-64-8 0,01 % 
 

 

Egészségügyi áttekintés:   Erősen mérgező (USA) 

Nagyon mérgező (EU). 

Veszélyes a környezetre, bőrrel érintkezve és 

lenyelve nagyon mérgező. Halmozódó hatásai 

miatt veszélyes. Nagyon mérgező a vízi 

1.SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

2.SZAKASZ: ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

3.SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA 
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MSDS:  5-mC ELISA Puffer (Komponens A) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

szervezetekre, hosszú távú káros hatással lehet a 

vízi környezetre. 

Fejlődési veszélyt okoz (CA 65. sz. javaslat). 

Cél szerv(ek): idegek,vesék. 

Lehetséges allergén. 

NFPA besorolás (0-4-ig terjedő skála):  Egészség = 3 

Tűz = 1 

     Reaktivitás = 1    

HMIS besorolás (0-4-ig terjedő skála):  Egészség = 3 

Tűz = 1  

     Reaktivitás = 1 

 

 

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

15 percen keresztül. Kérjen orvosi segítséget. 

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

mennyiségű szappannal és vízzel legalább 15 percen 

keresztül, a szennyezett öltözetet távolítsa el. Ne viselje 

a szennyezett öltözetet, míg azt tökéletesen meg nem 

tisztította. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció továbbra is 

fennáll. 

Belélegzés esetén:  Vigye a sérültet friss levegőre. Ha a sérült személy nem 

lélegzik, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. 

Alkalmazzon oxigént, ha a légzés nehézkessé válik. 

Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha egyéb tünetet 

észlel. 

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

vízzel. Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen 

személynek. Azonnal kérjen orvosi segítséget. 

 

 

Tűzoltásra használható anyagok: Vízpermet, CO2, oltópor vagy megfelelő hab. 

Védő felszerelés: Viseljen önálló légzőkészüléket és védőruházatot a 

szembe, bőrre való kerülés megelőzésére. 

Speciális tűzoltási eljárások: Tűz esetén mérgező füstöt bocsájt ki. 

 

 

4.SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 

5.SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
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MSDS:  5-mC ELISA Puffer (Komponens A) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

 

Személyes óvintézkedés (ek):  Viseljen önálló légzőkészüléket, gumicsizmát és 

gumikesztyűt. 

Környezetvédelem:    A termék nem engedhető a csatornába. 

Tisztítási módszerek:  Fel kell söpörni anélkül, hogy a port 

felkevernénk, és gondoskodni kell a megfelelő 

ártalmatlanításról. az ártalmatlanításig tartsa 

megfelelő és zárt tartályokban. A területet jól ki 

kell szellőztetni. 

 

Kezelés: Kerüljük az anyag bőrrel, szemmel és ruhával történő érintkezését. 

Biztosítson megfelelő elszívást. Kerülje a porképződést. Kerülje a 

hosszan tartó vagy ismételt expozíciót. 

Tárolás:  A tartályt szorosan lezárva kell tárolni. 

 

 

Műszaki szabályozások:  Biztosítson biztonsági zuhanyt és szemmosót. Csak vegyi 

fülkében használható. 

Személyi védőfelszerelés: Viseljen megfelelő, NIOSH/OSHA által jóváhagyott 

légzőkészüléket, vegyszerálló kesztyűt, védőszemüveget 

és labor köpenyt.  

Általános higiéniai intézkedések: A szennyezet ruhákat csak alapos mosás után használja 

újra. Használat után alaposan mossunk kezet. 

Expozíciós határértékek: TWA: 0,1-től ACGIH (TLV) [Egyesült Államok] [1995] 

Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, és 

informálódjon az aktuális határértékekről. 

 

Fizikai állapot és megjelenés:  Világos krémszínű kristályos por 

Szerkezeti képlet:    C9H9HgNaO2S 

Molekula tömeg:   404.81 AMU 

Forráspont:     Nem elérhető 

Olvadáspont:     234°C 

Fagyáspont:    Nem elérhető 

Gyulladáspont:   250°C 

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.  
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MSDS:  5-mC ELISA Puffer (Komponens A) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

Öngyulladás:     Nem elérhető 

Gőznyomás:    Nem elérhető 

Gőz sűrűség:    Nem elérhető 

Sűrűség:    0,5 g/cm3 

Tűzveszélyesség:   Nem elérhető 

Gyulladási hőmérséklet:  Nem elérhető 

Oldhatóság:     Oldószer: 0,1 g/ml MeOH, tiszta 

 

Kerülendő anyagok:    Erős oxidáló szerek, erős savak és lúgok. 

Veszélyes, égés- vagy 

bomlástermékek:  Szén-monoxid, Szén-dioxid, higany/ higany-oxidok, kén-

oxidok. 

Stabilitás: Stabil 

Polimerizáció:    Veszélyes polimerizáció nem történik. 

 

 

RTECS szám:  OV8400000 

Belégzés során:  Belélegezve halált okozhat. Izgatja a 

nyálkahártyát és a felső légutakat.  

Szembe kerülés esetén:   Szem irritációt okoz. Kötőhártya-gyulladást 

okozhat. 

Bőrre kerülés esetén:  Bőrirritációt okoz.  

Bőrön keresztüli felszívódás esetén: A bőrön keresztül felszívódva halált okozhat. 

Lenyelés esetén:   Lenyelve halált okozhat. Gyomor-bél traktus 

irritációt, hányingert, hányást, hasmenést és 

fejfájást okozhat. 

Krónikus lehetséges  

egészségügyi hatások embereken: Bőr: Hosszan tartó vagy ismételt érintkezés 

esetén a bőr túlérzékenységét, allergiás 

reakcióját válthatja ki. 

Belélegezve vagy lenyelve: Ismételt vagy hosszan 

tartó behatás a vese, a máj, a lép, a csontvelő és 

a központi idegrendszer (CNS) károsodását 

okozhatja. 

Mutagén hatás: mutagén hatású az emlős 

szomatikus sejtekre. 

Célszerv(ek):     Idegek, vesék. 

10.SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 

14.  

 

11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

15.  
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MSDS:  5-mC ELISA Puffer (Komponens A) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

A kitettség jelei és tünetei:  A legjobb tudomásunk a termék kémiai-, fizikai- 

és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg 

alaposan. 

Toxicitás az állatokon:   Akut orális toxicitás (LD50): 75 mg/kg (patkány) 

      Bőr alá (egér) LD50: 66 mg/kg 

      Bőr alá (patkány) LD50: 98 mg/kg 

      Szájon át (egér) LD: 91 mg/kg 

 

Nincs adat. 

 

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

kapcsolatot az illetékes hatóságokkal vagy a hulladékkezelő vállalatokkal, melyek tanácsot 

adnak a veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról. 

 

 

DOT szabályozás:  Megfelelő szállítási név: Higanyvegyületek, 

szilárd 

ENSZ szám: 2025 

Osztály: 6.1 

Csomagolási csoport: Csomagolási csoport III 

Címkék: Mérgező anyag 

PIH: Nincs PIH  

IATA szabályozás: Megfelelő szállítási név: Higanyvegyületek, 

szilárd 

IATA UN szám: 2025 

Veszélyességi osztály: 6.1 

Csomagolási csoport: III  

 

Szövetségi és állami előírások: 

Kalifornia prop. 65: Ez a termék a következő olyan hatóanyagokat tartalmazza, amelyekről 

Kalifornia államban úgy találták, hogy rákot, születési rendellenességet vagy más szaporodási 

károsodást okozhat, így fel kell hívni a figyelmet rá a törvény szerint: Thimerosal 

12.SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

17.  

16.  

 13.SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

17.  

 

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

19.  

 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

18.  
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MSDS:  5-mC ELISA Puffer (Komponens A) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

Kalifornia prop. 65: Ez a termék a következő olyan hatóanyagokat tartalmazza, amelyekről 

Kalifornia államban úgy találták, hogy születési rendellenességet okoz, így fel kell rá hívni a 

figyelmet, a törvény szerint: Thimerosal  

TSCA 8 (b) leltár: Thimerosal 

SARA 313 mérgező vegyszer értesítő és kibocsátás jelentés: Thimerosal 

CERCLA veszélyes anyagok.: Thimerosal 

 

Egyéb rendelkezések: 

OSHA: Veszélyes  Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) szabvány alapján. 

EINECS: Ez a termék szerepel a European Inventory of Existing Commercial Chemical 

Substances listán. 

 

WHMIS (Kanada): 

CLASS D-1B: Az anyag azonnali és komoly mérgező hatásokat vált ki (MÉRGEZŐ). 

D-2A OSZTÁLY: Az  anyag egyéb mérgező hatásokat is okoz (NAGYON MÉRGEZŐ). 

   

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-mC ELISA Buffer (Component B) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

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-mC ELISA Buffer (Component B) 

Katalógus szám:     D5325-2-250 

 

Vállalat:      Zymo Research Corp. 

Postacím:      17062 Murphy Ave. 

Város, megye, irányítószám, ország:  Irvine, CA 92614 US 

Telefon:      949-679-1190 

Fax:       949-266-9452 

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

 

A veszélyes összetevő neve CAS # EC szám Képlet Százalék 
Nátrium-karbonát 497-19-8 207-838-8 CNa2O3 <5 % 

Nátrium-bikarbonát 144-55-8 205-633-8 CHNaO3 ≤ 10% 

 

NFPA besorolás (0-4-ig terjedő skála):   Egészség = 2 

Tűz = 0 

      Reaktivitás = 1   

HMIS besorolás (0-4-ig terjedő skála):   Egészség =2 

Tűz = 0  

      Reaktivitás = 1  

1.SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

2.SZAKASZ: ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

3.SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA 
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MSDS:  5-mC ELISA Buffer (Component B) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

OSHA veszély besorolás:    Irritatív 

Lehetséges  
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: Légúti irritációt okoz. Belélegezve ártalmas 
lehet. 

 

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. Kérjen orvosi 

segítséget, ha az irritáció nem enyhül. 

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

nehézkes adjon neki oxigént. Ha a sérült személy nem 

lélegzik, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Kérjen 

azonnali orvosi segítséget. 

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

vízzel. Hívjon orvosi segítséget. 

 

Tűzoltásra használható anyagok: Éghetetlen. Környező tüzek esetén használjon megfelelő 

oltására alkalmas anyagot. 

Védőfelszerelés: Viseljen önálló légzőkészüléket és védőruházatot, hogy 

megakadályozza a bőrrel való érintkezést és a szembe 

jutást. 

Speciális tűzoltási eljárások: Az alábbi veszélyes bomlástermékek keletkeznek a 

tűzesetek során: szén-oxidok, nátrium-oxidok. 

 

Általános információ:  Személyi védőfelszerelést kell viselni. Kerülje a gőzök, ködök 

vagy gázok belélegzését.  

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

 

 

 

4.SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 

5.SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 

6.SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 
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MSDS:  5-mC ELISA Buffer (Component B) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

 

Kezelés: Kerülje a termék bőrrel és szemekkel történő érintkezését. 

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

 

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke lenne. 

Amennyiben a munkahelyi körülmények indokolják a légzőkészülék használatát, kizárólag 

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

használjon. Viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget, laboratóriumi köpenyt. Biztosítson 

biztonsági zuhanyt és szemmosó állomást a munkaállomás helyszínére. Szorosan lezárva kell 

tárolni. Használat után alaposan mossunk kezet.  

 

 

Fizikai állapot és megjelenés:  Folyadék 

Olvadáspont:     N/A 

Forráspont:    N/A 

Fagyáspont:    N/A 

Lobbanáspont:   N/A 

Öngyulladás:     N/A 

Gőznyomás:    N/A 

Gőzsűrűség:    N/A 

Sűrűség:    N/A 

Lobbanékonyság:   N/A 

Öngyulladási hőmérséklet:  N/A 

Oldhatóság:     Oldható 

 

 

Kerülendő anyagok:    Erős savak. 

Veszélyes égés-  

vagy bomlástermékek: Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: szén-

oxidok, nátrium-oxidok 

 

 

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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MSDS:  5-mC ELISA Buffer (Component B) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

 

Lehetséges  

egészségügyi hatások:  Szemek: Szem(ek)be kerülve irritációt okoz. 
Bőr: Bőr irritációt okoz. Bőrön keresztül felszívódva ártalmas 
lehet. 
Lenyelés: Lenyelve ártalmas lehet. 
Belégzés: Belélegezve légúti irritációt okozhat. Izgatja a 
nyálkahártyát és a felső légutakat. 

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

tisztázottak. Kezelésekor kövesse a helyes laboratóriumi 
gyakorlatot. 

 
További információk: A legjobb tudomásunk a termék kémiai-, fizikai- és toxikológiai 

tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan. 

 

 

Nincs információ. 

 

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

 

DOT:    Nem veszélyes áru. 

IATA:    Nem veszélyes áru. 

IMDG:    Nem veszélyes áru. 

 

OSHA veszélyek:  Nem veszélyes. 

 

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 

11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

25.  

 

12.  SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

18.  

26.  

 13.SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

27.  

 

14.SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

28.  

 

15.SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

29.  

 

16.SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

30.  
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MSDS:  5-mC ELISA Buffer (Component B) 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

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. 



  

BIZTONSÁGI ADATLAP 

1 

MSDS:  Anti-5-Methylcytosine 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

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 

minden más felhasználóval. 

Reagens/Puffer neve:   Anti-5-Methylcytosine 

Katalógus szám:     A3001-50, A3001-200 

 

Vállalat:      Zymo Research Corp. 

Postacím:      17062 Murphy Ave. 

Város, megye, irányítószám, ország:  Irvine, CA 92614 US 

Telefon:      949-679-1190 

Fax:       949-266-9452 

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

 

A veszélyes összetevő neve CAS # Koncentráció 

Thimerosal 54-64-8 0,01 % 
 

 

Egészségügyi áttekintés:   Erősen mérgező (USA) 

Nagyon mérgező (EU). 

Veszélyes a környezetre, bőrrel érintkezve és 

lenyelve nagyon mérgező. Halmozódó hatásai 

miatt veszélyes. Nagyon mérgező a vízi 

1.SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

2.SZAKASZ: ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

3.SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA 
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szervezetekre, hosszú távú káros hatással lehet a 

vízi környezetre. 

Fejlődési veszélyt okoz (CA 65. sz. javaslat). 

Cél szerv (ek): idegek, vesék. 

Lehetséges allergén. 

NFPA besorolás (0-4-ig terjedő skála):  Egészség = 3 

Tűz = 1 

     Reaktivitás = 1    

 

HMIS besorolás (0-4-ig terjedő skála):  Egészség = 3 

Tűz = 1  

     Reaktivitás = 1 

 

 

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

15 percen keresztül. Kérjen orvosi segítséget. 

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

mennyiségű szappannal és vízzel legalább 15 percen 

keresztül, a szennyezett öltözetet távolítsa el. Ne viselje 

a szennyezett öltözetet, míg azt tökéletesen meg nem 

tisztította. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció továbbra is 

fennáll. 

Belélegzés esetén:  Vigye a sérültet friss levegőre. Ha a sérült személy nem 

lélegzik, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. 

Alkalmazzon oxigént, ha a légzés nehézkessé válik. 

Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha egyéb tünetet 

észlel. 

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

vízzel. Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen 

személynek. Azonnal kérjen orvosi segítséget. 

 

 

Tűzoltásra használható anyagok: Vízpermet, CO2, oltópor vagy megfelelő hab. 

Védő felszerelés: Viseljen önálló légzőkészüléket és védőruházatot a 

szembe, bőrre való kerülés megelőzésére. 

Speciális tűzoltási eljárások: Tűz esetén mérgező füstöt bocsájt ki. 

4.SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 

5.SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
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Személyes óvintézkedés(ek):  Viseljen önálló légzőkészüléket, gumicsizmát és 

gumikesztyűt. 

Környezetvédelem:    A termék nem engedhető a csatornába. 

Tisztítási módszerek:  Fel kell söpörni, és gondoskodni kell a megfelelő 

ártalmatlanításról anélkül, hogy a port 

felkevernénk. az ártalmatlanításig tartsa 

megfelelő és zárt tartályokban. A területet jól ki 

kell szellőztetni. 

 

Kezelés: Kerüljük az anyag bőrrel, szemmel és ruhával történő érintkezését. 

Biztosítson megfelelő elszívást. Kerülje a porképződést. Kerülje a 

hosszan tartó vagy ismételt expozíciót. 

Tárolás:  A tartályt szorosan lezárva kell tárolni. 

 

 

Műszaki szabályozások:  Biztosítson biztonsági zuhanyt és szemmosót. Csak vegyi 

fülkében használható. 

Személyi védőfelszerelés: Viseljen megfelelő, NIOSH/OSHA által jóváhagyott 

légzőkészüléket, vegyszerálló kesztyűt, védőszemüveget 

és labor köpenyt.  

Általános higiéniai intézkedések: A szennyezet ruhákat csak alapos mosás után használja 

újra. Használat után alaposan mossunk kezet. 

Expozíciós határértékek: TWA: 0,1-től ACGIH (TLV) [Egyesült Államok] [1995] 

Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, és 

informálódjon az aktuális határértékekről. 

 

Fizikai állapot és megjelenés:  Világos krémszínű kristályos por 

Szerkezeti képlet:    C9H9HgNaO2S 

Molekula tömeg:   404.81 AMU 

Forráspont:     Nem elérhető 

Olvadáspont:     234°C 

Fagyáspont:    Nem elérhető 

Gyulladáspont:   250°C 

6.SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 

 

7.SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

31.  

 

8.SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM 

32.  

 

9.SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

33.  
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Öngyulladás:     Nem elérhető 

Gőznyomás:    Nem elérhető 

Gőz sűrűség:    Nem elérhető 

Sűrűség:    0,5 g/cm3 

Tűzveszélyesség:   Nem elérhető 

Gyulladási hőmérséklet:  Nem elérhető 

Oldhatóság:     Oldószer: 0,1 g/ml MeOH, tiszta 

 

Kerülendő anyagok:    Erős oxidáló szerek, erős savak és lúgok. 

Veszélyes, égés-vagy 

bomlástermékek:  Szén-monoxid, Szén-dioxid, higany/ higany-oxidok, kén-

oxidok. 

Stabilitás: Stabil 

Polimerizáció:    Veszélyes polimerizáció nem történik. 

 

 

RTECS szám:  OV8400000 

Belégzés során:  Belélegezve halált okozhat. Izgatja a 

nyálkahártyát és a felső légutakat.  

Szembe kerülés esetén:   Szem irritációt okoz. Kötőhártya-gyulladást 

okozhat. 

Bőrre kerülés esetén:  Bőrirritációt okoz.  

Bőrön keresztüli felszívódás esetén: A bőrön keresztül felszívódva halált okozhat. 

Lenyelés esetén:   Lenyelve halált okozhat. Gyomor-bél traktus 

irritációt, hányingert, hányást, hasmenést és 

fejfájást okozhat. 

Krónikus lehetséges  

egészségügyi hatások embereken: Bőr: Hosszan tartó vagy ismételt érintkezés 

esetén a bőr túlérzékenységét, allergiás reakciót 

válthat ki. 

Belélegezve vagy lenyelve: Ismételt vagy hosszan 

tartó behatás a vese, a máj, a lép, a csontvelő és 

a központi idegrendszer (CNS) károsodását 

okozhatja. 

Mutagén hatás: mutagén hatású az emlős 

szomatikus sejtekre. 

Célszerv(ek):     Idegek, vesék. 

10.SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 

34.  

 

11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

35.  
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A kitettség jelei és tünetei:  A legjobb tudomásunk a termék kémiai-, fizikai- 

és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg 

alaposan. 

Toxicitás az állatokon:   Akut orális toxicitás (LD50): 75 mg/kg (patkány) 

      Bőr alá (egér) LD50: 66 mg/kg 

      Bőr alá (patkány) LD50: 98 mg/kg 

      Szájon át (egér) LD: 91 mg/kg 

 

Nincs adat. 

 

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

kapcsolatot az illetékes hatóságokkal vagy a hulladékkezelő vállalatokkal, melyek tanácsot 

adnak a veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról. 

 

 

DOT szabályozás:  Megfelelő szállítási név: Higanyvegyületek, 

szilárd 

ENSZ szám: 2025 

Osztály: 6.1 

Csomagolási csoport: Csomagolási csoport III 

Címkék: Mérgező anyag 

PIH: Nincs PIH  

IATA szabályozás: Megfelelő szállítási név: Higanyvegyületek, 

szilárd 

IATA UN szám: 2025 

Veszélyességi osztály: 6.1 

Csomagolási csoport: III  

 

Szövetségi és állami előírások: 

Kalifornia prop. 65: Ez a termék a következő olyan hatóanyagokat tartalmazza, amelyekről 

Kalifornia államban úgy találták, hogy rákot, születési rendellenességet vagy más szaporodási 

károsodást okozhat, így fel kell hívni a figyelmet rá a törvény szerint: Thimerosal 

12.  SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

19.  

36.  

 
13.SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

37.  

 

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

39.  

 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

38.  
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 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

Kalifornia prop. 65: Ez a termék a következő olyan hatóanyagokat tartalmazza, amelyekről 

Kalifornia államban úgy találták, hogy születési rendellenességet okoz, így fel kell hívni a 

figyelmet rá a törvény szerint: Thimerosal  

TSCA 8 (b) leltár: Thimerosal 

SARA 313 mérgező vegyszer értesítő és kibocsátás jelentés: Thimerosal 

CERCLA veszélyes anyagok: Thimerosal 

 

Egyéb rendelkezések: 

OSHA: Veszélyes  Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) szabvány alapján. 

EINECS: Ez a termék szerepel a European Inventory of Existing Commercial Chemical 

Substances listán. 

 

WHMIS (Kanada): 

CLASS D-1B: Az anyag azonnali és komoly mérgező hatásokat vált ki (MÉRGEZŐ). 

D-2A OSZTÁLY: Az  anyag egyéb mérgező hatásokat is okoz (NAGYON MÉRGEZŐ). 

   

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 

40.  
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MSDS:  Secondary Antibody 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

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 

minden más felhasználóval. 

Reagens/Puffer neve:   Secondary Antibody 

Katalógus szám:     D5325-3-15, D5325-3-30 

 

Vállalat:      Zymo Research Corp. 

Postacím:      17062 Murphy Ave. 

Város, megye, irányítószám, ország:  Irvine, CA 92614 US 

Telefon:      949-679-1190 

Fax:       949-266-9452 

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

 

A veszélyes összetevő neve CAS # Koncentráció 

Thimerosal 54-64-8 0,05 % 
 

 

Egészségügyi áttekintés:   Erősen mérgező (USA) 

Nagyon mérgező (EU). 

Veszélyes a környezetre, bőrrel érintkezve és 

lenyelve nagyon mérgező. Halmozódó hatásai 

miatt veszélyes. Nagyon mérgező a vízi 

1.SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

2.SZAKASZ: ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

3.SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA 
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szervezetekre, hosszú távú káros hatással lehet a 

vízi környezetre. 

Fejlődési veszélyt okoz (CA 65. sz. javaslat). 

Cél szerv (ek): idegek, vesék. 

Lehetséges allergén. 

NFPA besorolás (0-4-ig terjedő skála):  Egészség = 3 

Tűz = 1 

     Reaktivitás = 1    

HMIS besorolás (0-4-ig terjedő skála):  Egészség = 3 

Tűz = 1  

     Reaktivitás = 1 

 

 

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

15 percen keresztül. Kérjen orvosi segítséget. 

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

mennyiségű szappannal és vízzel legalább 15 percen 

keresztül, a szennyezett öltözetet távolítsa el. Ne viselje 

a szennyezett öltözetet, míg azt tökéletesen meg nem 

tisztította. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció továbbra is 

fennáll. 

Belélegzés esetén:  Vigye a sérültet friss levegőre. Ha a sérült személy nem 

lélegzik, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. 

Alkalmazzon oxigént, ha a légzés nehézkessé válik. 

Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha egyéb tünetet 

észlel. 

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

vízzel. Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen 

személynek. Azonnal kérjen orvosi segítséget. 

 

 

Tűzoltásra használható anyagok: Vízpermet, CO2, oltópor vagy megfelelő hab. 

Védő felszerelés: Viseljen önálló légzőkészüléket és védőruházatot a 

szembe, bőrre való kerülés megelőzésére. 

Speciális tűzoltási eljárások: Tűz esetén mérgező füstöt bocsájt ki. 

 

4.SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 

5.SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
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Személyes óvintézkedés(ek):  Viseljen önálló légzőkészüléket, gumicsizmát és 

gumikesztyűt. 

Környezetvédelem:    A termék nem engedhető a csatornába. 

Tisztítási módszerek:  Fel kell söpörni, és gondoskodni kell a megfelelő 

ártalmatlanításról anélkül, hogy a port 

felkevernénk. az ártalmatlanításig tartsa 

megfelelő és zárt tartályokban. A területet jól ki 

kell szellőztetni. 

 

Kezelés: Kerüljük az anyag bőrrel, szemmel és ruhával történő érintkezését. 

Biztosítson megfelelő elszívást. Kerülje a porképződést. Kerülje a 

hosszan tartó vagy ismételt expozíciót. 

Tárolás:  A tartályt szorosan lezárva kell tárolni. 

 

 

Műszaki szabályozások:  Biztosítson biztonsági zuhanyt és szemmosót. Csak vegyi 

fülkében használható. 

Személyi védőfelszerelés: Viseljen megfelelő, NIOSH/OSHA által jóváhagyott 

légzőkészüléket, vegyszerálló kesztyűt, védőszemüveget 

és labor köpenyt.  

Általános higiéniai intézkedések: A szennyezet ruhákat csak alapos mosás után használja 

újra. Használat után alaposan mossunk kezet. 

Expozíciós határértékek: TWA: 0,1-től ACGIH (TLV) [Egyesült Államok] [1995] 

Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, és 

informálódjon az aktuális határértékekről. 

 

Fizikai állapot és megjelenés:  Világos krémszínű kristályos por 

Szerkezeti képlet:    C9H9HgNaO2S 

Molekula tömeg:   404.81 AMU 

Forráspont:     Nem elérhető 

Olvadáspont:     234°C 

Fagyáspont:    Nem elérhető 

Gyulladáspont:   250°C 

6.SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 

 

7.SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

41.  

 

8.SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM 

42.  

 

9.SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

43.  
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Öngyulladás:     Nem elérhető 

Gőznyomás:    Nem elérhető 

Gőz sűrűség:    Nem elérhető 

Sűrűség:    0,5 g/cm3 

Tűzveszélyesség:   Nem elérhető 

Gyulladási hőmérséklet:  Nem elérhető 

Oldhatóság:     Oldószer: 0,1 g/ml MeOH, tiszta 

 

Kerülendő anyagok:    Erős oxidáló szerek, erős savak és lúgok. 

Veszélyes, égés-vagy 

bomlástermékek:  Szén-monoxid, Szén-dioxid, higany/ higany-oxidok, kén-

oxidok 

Stabilitás: Stabil 

Polimerizáció:    Veszélyes polimerizáció nem történik 

 

 

RTECS szám:  OV8400000 

Belégzés során:  Belélegezve halált okozhat. Izgatja a 

nyálkahártyát és a felső légutakat.  

Szembe kerülés esetén:   Szem irritációt okoz. Kötőhártya-gyulladást 

okozhat. 

Bőrre kerülés esetén:  Bőrirritációt okoz.  

Bőrön keresztüli felszívódás esetén: A bőrön keresztül felszívódva halált okozhat. 

Lenyelés esetén:   Lenyelve halált okozhat. Gyomor-bél traktus 

irritációt, hányingert, hányást, hasmenést és 

fejfájást okozhat. 

Krónikus lehetséges  

egészségügyi hatások embereken: Bőr: Hosszan tartó vagy ismételt érintkezés 

esetén a bőr túlérzékenységét, allergiás reakciót 

válthat ki. 

Belélegezve vagy lenyelve: Ismételt vagy hosszan 

tartó behatás a vese, a máj, a lép, a csontvelő és 

a központi idegrendszer (CNS) károsodását 

okozhatja. 

Mutagén hatás: mutagén hatású az emlős 

szomatikus sejtekre. 

Célszerv(ek):     Idegek, vesék. 

10.SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 

44.  

 

11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

45.  
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MSDS:  Secondary Antibody 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

A kitettség jelei és tünetei:  A legjobb tudomásunk a termék kémiai-, fizikai- 

és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg 

alaposan. 

Toxicitás az állatokon:   Akut orális toxicitás (LD50): 75 mg/kg (patkány) 

      Bőr alá (egér) LD50: 66 mg/kg 

      Bőr alá (patkány) LD50: 98 mg/kg 

      Szájon át (egér) LD: 91 mg/kg 

 

Nincs adat. 

 

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

kapcsolatot az illetékes hatóságokkal vagy a hulladékkezelő vállalatokkal, melyek tanácsot 

adnak a veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról. 

 

 

DOT szabályozás:  Megfelelő szállítási név: Higanyvegyületek, 

szilárd 

ENSZ szám: 2025 

Osztály: 6.1 

Csomagolási csoport: Csomagolási csoport III 

Címkék: Mérgező anyag 

PIH: Nincs PIH  

IATA szabályozás: Megfelelő szállítási név: Higanyvegyületek, 

szilárd 

IATA UN szám: 2025 

Veszélyességi osztály: 6.1 

Csomagolási csoport: III  

 

Szövetségi és állami előírások: 

Kalifornia prop. 65: Ez a termék a következő olyan hatóanyagokat tartalmazza, amelyekről 

Kalifornia államban úgy találták, hogy rákot, születési rendellenességet vagy más szaporodási 

károsodást okozhat, így fel kell hívni a figyelmet rá a törvény szerint: Thimerosal 

12.  SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

20.  

46.  

 
13.SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

47.  

 

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

49.  

 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

48.  
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MSDS:  Secondary Antibody 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

Kalifornia prop. 65: Ez a termék a következő olyan hatóanyagokat tartalmazza, amelyekről 

Kalifornia államban úgy találták, hogy születési rendellenességet okoz, így fel kell hívni a 

figyelmet rá a törvény szerint: Thimerosal  

TSCA 8 (b) leltár: Thimerosal 

SARA 313 mérgező vegyszer értesítő és kibocsátás jelentés: Thimerosal 

CERCLA veszélyes anyagok: Thimerosal 

 

Egyéb rendelkezések: 

OSHA: Veszélyes  Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) szabvány alapján. 

EINECS: Ez a termék szerepel a European Inventory of Existing Commercial Chemical 

Substances listán. 

 

WHMIS (Kanada): 

CLASS D-1B: Az anyag azonnali és komoly mérgező hatásokat vált ki (MÉRGEZŐ). 

D-2A OSZTÁLY: Az  anyag egyéb mérgező hatásokat is okoz (NAGYON MÉRGEZŐ). 

   

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 

50.  

 



  

BIZTONSÁGI ADATLAP 

1 

MSDS:  HRP Developer 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

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:   HRP Developer 

Katalógus szám:     D5425-4-15, D5425-4-30 

 

Vállalat:      Zymo Research Corp. 

Postacím:      17062 Murphy Ave. 

Város, megye, irányítószám, ország:  Irvine, CA 92614 US 

Telefon:      949-679-1190 

Fax:       949-266-9452 

 

A veszélyes összetevő neve CAS # Képlet Százalék 
Nem veszélyes összetevő N/A N/A N/A 

Jelen termékben nincsenek olyan összetevők vagy olyan további összetevők, a szállító 

jelenlegi tudása szerint, melyek veszélyesnek lennének minősítve az alkalmazandó 

koncentrációkban, úgymint egészségre vagy környezetre veszélyes anyagok, így ebben a 

fejezetben nem szükséges a jelentésük. 

 

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

Tűz = 0 

      Reaktivitás = 0   

1.SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

2.SZAKASZ: ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

3.SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA 
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MSDS:  HRP Developer 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

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

Tűz = 0  

      Reaktivitás = 0 

  

OSHA veszély besorolás:    Ez az anyag nem minősül veszélyesnek. 

Lehetséges  
egészségügyi hatások: Szemek: Nem ismertek jelentős hatások vagy kritikus 

veszélyek.  
Bőr: Nem ismertek jelentős hatások vagy kritikus 
veszélyek. 
Lenyelés: Nem ismertek jelentős hatások vagy kritikus 
veszélyek. 
Belégzés: Nem ismertek jelentős hatások vagy kritikus 
veszélyek.  
 

 

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. Kérjen orvosi 

segítséget, ha az irritáció nem enyhül. 

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

nehézkes adjon neki oxigént. Ha a sérült személy nem 

lélegzik, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Kérjen 

azonnali orvosi segítséget. 

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

vízzel. Hívjon orvosi segítséget. 

 

Tűzoltásra használható anyagok: A környező tüzeknek megfelelő oltóanyagot használjon. 

Védőfelszerelés: Viseljen önálló légzőkészüléket és védőruházatot, hogy 

megakadályozza a bőrrel való érintkezést és a szembe 

jutást. 

Speciális tűzoltási eljárások: Az alábbi veszélyes bomlástermékek keletkeznek a 

tűzesetek során: szén-oxidok, fém-oxidok. 

 

 

 

 

4.SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 

5.SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
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MSDS:  HRP Developer 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

 

Általános információ:  Személyi védőfelszerelést kell viselni. Kerülje a gőzök, ködök 

vagy gázok belélegzését.  

Kiömlés/szivárgás esetén: A kiömlött anyagot gyűjtse össze nem éghető nedvszívó 

anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit). Az ártalmatlanításig 

tartsa megfelelő, jól záródó tartályokban. Ne engedje, hogy az 

anyag a csatornarendszerbe kerüljön. 

 

 

Kezelés: Viseljen megfelelő védőfelszerelést. Kerülje a termék bőrrel és 

szemmel történő érintkezését. Használat után mosson alaposan kezet. 

Tárolás:  2-8°C-on tárolja. A tartályt szorosan lezárva napfénytől védett, száraz, 

hűvös és jól szellőző helyen tárolja. 

 

A termék nem tartalmaz olyan összetevőt, mely ismert expozíciós határértékkel rendelkezne. 

Amennyiben a munkahelyi körülmények mégis indokolják a légzőkészülék használatát, 

kizárólag NIOSH (US) vagy CEN (EU) által bevizsgált és jóváhagyott légzőkészüléket és 

alkatrészeket használjon. Viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget, laboratóriumi köpenyt. 

Biztosítson biztonsági zuhanyt és szemmosó állomást a munkaállomás helyszínére. Szorosan 

lezárva kell tárolni. Használat után alaposan mossunk kezet.  

 

Fizikai állapot és megjelenés:  Folyadék 

Olvadáspont:     N/A 

Forráspont:    N/A 

Fagyáspont:    N/A 

Lobbanáspont::    N/A 

Öngyulladás:     N/A 

Gőznyomás:    N/A 

Gőzsűrűség:    N/A 

Sűrűség:    N/A 

Lobbanékonyság:   N/A 

Öngyulladási hőmérséklet:  N/A 

Oldhatóság:     Oldható 

6.SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 

 

7.SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

51.  

 

8.SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM 

52.  

 

9.SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

53.  
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MSDS:  HRP Developer 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

 

Stabilitás: Stabil. 

Veszélyes égés-  

vagy bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között 

nem keletkeznek veszélyes bomlástermékek. 

 

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

tisztázottak. Kezelésekor kövesse a helyes laboratóriumi 
gyakorlatot. 

 
További információk: A legjobb tudomásunk a termék kémiai-, fizikai- és toxikológiai 

tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan. 

 

Nincs információ.    

 

Ha az anyag szennyezett lesz a használat során, ártalmatlanítani kell. A tartályt és fel nem 

használt anyagot a szövetségi, állami és helyi követelmények szerint kell ártalmatlanítani. Ne 

engedje, hogy az anyag a csatornarendszerbe kerüljön. 

 

DOT:    Nem veszélyes áru. 

IATA:    Nem veszélyes áru. 

IMDG:    Nem veszélyes áru. 

 

Nincs információ. 

 

 

10.SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 

54.  

 

11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

55.  

 

12.  SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

21.  

56.  

 13.SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

57.  

 

14.SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

58.  

 

15.SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

59.  

 

16.SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

60.  
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MSDS:  HRP Developer 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

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. 



  

BIZTONSÁGI ADATLAP 

1 

MSDS:  Negative Control 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

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:   Negative Control 

Katalógus szám:     D5325-5-1 

 

Vállalat:      Zymo Research Corp. 

Postacím:      17062 Murphy Ave. 

Város, megye, irányítószám, ország:  Irvine, CA 92614 US 

Telefon:      949-679-1190 

Fax:       949-266-9452 

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 C4H11NO3.HCl ≤ 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:  Negative Control 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

 

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:  Negative Control 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

 

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 

61.  

 

8.SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM 

62.  

 

9.SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

63.  

 

10.SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 

64.  
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MSDS:  Negative Control 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

 

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 
gyakorlat. 

 
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 

65.  

 

12.  SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

22.  

66.  

 13.SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

67.  

 

14.SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

68.  

 

15.SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

69.  
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MSDS:  Negative Control 
 Készítés dátuma: 2012. 07. 27. 

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 

70.  

 



  

BIZTONSÁGI ADATLAP 

1 

MSDS:  Positive Control 
   Készítés dátuma: 2012. 07. 27   

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:   Positive Control 

Katalógus szám:     D5325-5-2 

 

Vállalat:      Zymo Research Corp. 

Postacím:      17062 Murphy Ave. 

Város, megye, irányítószám, ország:  Irvine, CA 92614 US 

Telefon:      949-679-1190 

Fax:       949-266-9452 

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 C4H11NO3.HCl ≤ 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:  Positive Control 
          Készítés dátuma: 2012. 07. 27           

 

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:  Positive Control 
          Készítés dátuma: 2012. 07. 27           

 

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 

71.  

 

8.SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM 

72.  

 

9.SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

73.  

 

10.SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 

74.  
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MSDS:  Positive Control 
          Készítés dátuma: 2012. 07. 27           

 

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 

75.  

 

12.  SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

23.  

76.  

 13.SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

77.  

 

14.SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

78.  

 

15.SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

79.  
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MSDS:  Positive Control 
          Készítés dátuma: 2012. 07. 27           

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 

80.  

 


