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1. Anyag/készítmény megnevezése / Gyártó cég megnevezése
A készítmény neve:
Biztonsági gyufa
VTSZ: 36 05 00 00 00
Gyártó, forgalmazó cég neve és címe:
Europe Match GmbH. Magyarországi Fióktelep
Szeged, 6724
Bakay Nándor u. 7-9.
tel.: 62-887 300
fax: 62--420 911
Veszély esetén hívható telefonszám:
62-887 300
2. Összetétel:
Szál: Ammónium-foszfáttal impregnált, és a gyufafej feloli részén paraffinnal
átitatott nyár fafajból készült pálcika.
Fej: Kálium-klorátból, állati eredetu enyvbol (technikai zselatin), valamint az
égés szabályozásához szükséges inert anyagokból, és kis mennyiségben
amorf vörösfoszforból és sZÍnezokbol álló keverék.
CAS szám
EC szám
koncentráció
Kálium-klorát
3811-04-9
223-289-7
40-60%
Amorf vörösfoszfor 7723-14-0
015-002-00- 7
<2%
Doboz: A doboz egy vagy két külso oldalán speciális, amorfvörösfoszfort
mazó keverékkel van bevonva.

tartal-

3. Veszélyesség szerinti besorolás:
A biztonsági gyufák normál használata során igen kevés kockázattal kell számolni.
A biztonsági gyufák normál körülmények között nem gyulladnak meg, csak egy speciálisan elkészített, a dobozon található dörzsfelülethez történo dörzsölés hatására. Különleges
körülmények között, pl. nagy ütés hatására, vagy eros dörzsölésre sima, nem hovezeto
felületen, a biztonsági gyufák meggyulladhatnak. A biztonsági gyufák nem gyulladnak
meg 180 oC alatti homérsékleten.
A gyufákkal kapcsolatos fo kockázati tényezo az, hogy jól éghetoek, és nem rendeltetésszeru használat során égési sérüléseket vagy tüzeket okozhatnak.
4. Elsosegélynyújtás
Csak nagy mennyiségu gyufa (> 1O gyufa/testsúly kg) lenyelése jelenthet kockázatot. Ennél nagyobb mennyiség lenyelése esetén orvoshoz kell fordulni.
Égési sérüléseket ugyanúgy kell kezelni, mint más égési sérüléseket. A sérült test-
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részt folyó hideg víz alá kell tartani kb. 10 percig. Hólyagok felszúrása vagy fellazult bor
eltávolítása tilos! Kenocsök vagy krémek használata szükségtelen. A sérült területet itassuk fel tiszta, steril, nem bolyhosodó anyaggal. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

5. Tuzveszélyesség.
Gyufatüzek leghatékonyabb oltóanyaga a víz. A gyufatüzek sok füst képzodésévei
járnak, miközben kis mennyiségben savas gázok, pl. foszfor-oxidok képzodnek. Gyufákat
(is) érinto nagy tuzesetek esetén légzokészüléket kell használni.
6. Óvintézkedés baleset esetén
A csomagolás megsérülése miatt jelentosebb gyufamennyiség kiszabadulása, kiszóródása esetén minden tuzforrást el kell távolítani, a nem károsodott terméket ki lehet
menteni, a maradékot pedig feltakarítás elott be kell nedvesíteni.
7. Kezelés és tárolás
Tárolás során a gyufákból nem képzodnek mérgezo vagy tuzveszélyes gázok. A
gyufák öngyulladást nem mutatnak, hacsak a termék helytelen kezelése miatt nem képzodik tuz. A gyufákat száraz, huvös helyen kell tárolni, potenciális tuzforrásoktól, és más,
tuzveszélyes anyagoktól távol.
A gyufákat legfeljebb 4,5 m magas rakatokban szabad tárolni. Célszeru a termék
körül megfelelo helyet hagyni, ezzel minimalizálni a leesésbol származó károsodást, amit
pl. targoncák manoverezése okozhat.
Me kell jegyezni, hogy gyufák érintetlen, zárt dobozban történo bármiféle meggyulladása rendszerint önoltóként muködik, mivel a zárt csomagolásban nincs elegendo
oxigén. Csak a csomagolás felrepedése, kidurranása esetén áll fenn kialakuló tuz veszélye.

8. Az egészséget nem veszélyezteto munkavégzés feltételei
Gyufák kezelése nem igényel különleges intézkedéseket, a szokásos rendszabályokat kell betartani.
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenés:
Dobozokban lévo, a gyújtásra szolgáló anyagot tartalmazó fa
pálcikák.
Szag:
Enyhe fa-szag.
Tuzveszélyesség: A gyufák tuzveszélyesek, és 180 oC feletti homérsékleten
meggyulladhatnak.
Az egyes gyufaszálakból kb. 10 mg oldható vízben.
Oldhatóság:
10. Stabilitás és reakciókészség
A gyufák normál körülmények között teljesen stabilak, és nagyon hosszú ideig eltartható ak. Ha átnedvesednek, és utólag megszáradnak, a termék égési tulajdonságai károsan változhatnak.
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11. Toxikológiai adatok
A Europe Match által gyártott ill. forgalmazott biztonsági gyufák legtöbb összetevoje inert, nem-veszélyes anyag. A jelenlévo veszélyes anyagok a kálium-klorát és az
amorf vörösfoszfor.
A legkisebb halálos adag a kálium-klorát esetében LDLo = 429 mg/testsúly kg
(Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, published by National lnsitute for
Occupational Safety and Health, US). Az egyes gyufaszálak kb. 10 mg kálium-klorátot
tartalmaznak.
Az amorf vörösfoszfort széles körben nem-toxikus anyagként tartják számon. A
Clariant, egy vezeto foszforgyártó szerint: LD50 (oral, patkány) > 15000 mg/testsúly kg.
12. Ökotoxicitás
A Europe Match biztonsági gyufái nem tartalmaznak mérgezo nehézfémeket, és
égésük során nem képzodik kén-dioxid. Csak nagyon korlátozott mértékben hatnak a környezetre, lévén legnagyobb részt természetes alapanyagokból készülnek. A kálium-klorát
ugyan herbicid tulajdonságokkal bír, de elégése során ökológiailag ártalmatlan vegyületté,
kálium-kloriddá alakul át.
Használt gyufák és dobozaik gyorsan lebomlanak a környezetben.
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
Nagy mennyiségu gyufát lehet biztonságosan ártalmatlanítani engedélyezett égetomuben történo elégetés sei, vagy lerakással és feltöltéssel egy engedélyezett területen.
14. Szállításra vonatkozó eloírások
UN szám:
1944
Besorolás:
4.1, Tuzveszélyes
Tuzveszélyességi osztály: C, Tuzveszélyes
15. Szabályozási információk
A 91/155 EEC Direktíva szerint termékünkre vonatkozó biztonsági adatlap nem
kötelezo, jelen adatlapunkat kifejezetten vásárlóink kedvéért készítettük.
16. Egyéb
Az itt megadott adatok jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és
csak a Europe Match GmbH. által gyártott ill. forgalmazott gyufákra vonatkoznak. Jelen
biztonsági adatlapnak a célja a termék leírása biztonsági szempontból. Ezek az adatok
nem képeznek semmilyen garanciát a termék tulajdonságaira vonatkozóan.
EUROPE MATCH GmbH
Magyarországi Fióktelep
6724 Szeged,BakayN. u. 7-9.
Adószám:22255686-2-06
Bankszlasz.:14220218-01012004
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