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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-Hydroxymethylcytosine Polyclonal 

Antibody 

Katalógus szám:     A4001-50, A4001-200 

 

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 # EINEC szám Képlet Koncentráció 

N/A N/A  N/A N/A N/A 
 

 

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

Tűz = 0  

      Reaktivitás = 0 

 

 

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 vízzel legalább 15 percen keresztül. 

Belélegzés esetén:  Vigye a sérültet friss levegőre. Alkalmazzon oxigént, ha a 

légzés nehézkessé válik. Azonnal kérjen orvosi 

segítséget, ha egyéb tünetet észlel. 

Lenyelés esetén:  Ne indukáljon hányást. Azonnal kérjen orvosi segítséget. 

 

Tűzoltásra használható anyagok: A termék nem éghető. Használjon megfelelő 

oltóanyagot a környező tüzek oltására. 

Védő felszerelés: Viseljen önálló légzőkészüléket és védőruházatot a 

szembe, bőrre való kerülés megelőzésére. 

Speciális tűzoltási eljárások: Tűz esetén mérgező füstöt bocsájt ki. 

 

Általános információ:  Kerüljük az anyag bőrrel, szemmel és ruhával történő 

érintkezését. Személyi védőfelszerelést kell viselni. 

Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről. 

Kiömlés/szivárgás esetén:  Ittasa fel a kiömlött terméket valamilyen abszorbeáló anyaggal. 

 Az ártalmatlanításig tartsa megfelelő, jól záródó edényben. 

 

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

Személyi védőfelszerelést kell viselni. Kerülje a gőzök, ködök vagy 

gázok belélegzését. Kerülje a hosszan tartó vagy ismételt expozíciót. 

Tárolás:  A tartályt szorosan lezárva száraz, jól szellőztetett helyen kell tárolni. 

 

 

 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 

 

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

1.  
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Amennyiben a munkahelyi körülmények indokolják a légzőkészülék használatát, kizárólag 

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

használjon. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Biztosítson biztonsági zuhanyt és 

szemmosó állomást. Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről. A tartályt szorosan lezárva kell 

tartani. Használat után alaposan mosson kezet. 

 

 

Fizikai állapot és megjelenés:  Folyadék 

Szín:      Színtelen 

Forráspont:     100°C 

Olvadáspont:     0°C 

pH:     7.5 

Öngyulladás:     A termék nem öngyulladó vagy robbanékony. 

Vízben való oldhatóság:   Oldódik. 

 

Stabilitás:     Stabil. 

Kerülendő anyagok:    Erős oxidáló szerek 

Veszélyes, égés- vagy 

bomlástermékek:    Hidrogén-klorid gáz, foszfor-oxidok. 

Polimerizáció:    Veszélyes polimerizáció nem történik. 

 

 

Belégzés során:  Belélegezve ártalmas. Izgatja a nyálkahártyát és a 

felső légutakat. Belélegezve ártalmas lehet. 

Szembe kerülés esetén:    Szem irritációt okoz. 

Bőrre kerülés esetén:  Bőrirritációt okoz. Ártalmas lehet, ha felszívódik 

a bőrön keresztül. 

Lenyelés esetén:     Lenyelve ártalmas. 

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

és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg 

alaposan. 

 

 

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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Általánosságban nem veszélyes a vizekre. 

 

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

 

DOT szabályozás:   Nem veszélyes a szállításra: Ez az anyag a 

szállításra nem-veszélyesnek tekinthető. 

IATA szabályozás:  Nem veszélyes a légi közlekedésre: Nem 

veszélyes a légi közlekedésre. 

 

   

 

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.  

 

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

9.  

 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

10.  

 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

8.  

 


