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1. MÁRNANÉV 
STABILO® OHPen universal permanent 

 

2. CIKKSZÁM 
841 / 842 / 843 

 

3. SZÁLLÍTÓI ADATOK 
Schwan-STABILO Schwanhaeusser GmbH & Co. KG 
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg 

Telefonszám: +49 (0) 911 567-1225 (hétfő-péntek 9:00 és 16:00 között) 
Sürgősségi telefonszám: +49 (0) 911 567-4575 vagy +49 (0) 911 398 24 51 

 

4. FIZIKAI ÉS BIZTONSÁGI ADATOK 
Jellegzetes szagú folyadék-összetétel rosttartályos tollban. Megfelelő tárolás és használat esetén nem várhatók 
veszélyes reakciók. Tűz esetén szénmonoxid (CO), széndioxid (CO2) és egyes színek esetében nitrogén-oxid 
(NOx) keletkezik a termikus lebomlás termékeként. 
 
Nem megfelelő használat esetén egyes színek foltot okozhatnak a bőrön, nyálkahártyákon vagy ruházaton és 
szöveteken. Egyes anyagokon a folt tartósan megmaradhat. 
 
Szembe jutás esetén öblögesse alaposan folyó vízzel a nyitott szemet több percen keresztül. Az 
alkoholtartalom miatt súlyos, gyógyuló irritációk várhatók szembe jutás esetén. Ha a panaszok nem szűnnek, 
forduljon szemorvoshoz. 
 
Az 1907/2006/EK rendelet („REACH”) alapján ez a kereskedelmi termék nem minősül veszélyes anyagnak, 
veszélyes keveréknek vagy árucikkben jelenlevő veszélyes anyagnak. Ezért nem szükséges biztonsági adatlap 
a REACH rendelet 31. cikke szerint. 
 

5. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  
ADR/RID és:  
IMDG kód: UN-sz. 3175 Gyúlékony folyadékot tartalmazó szilárdanyag (4.1 osztály), amire azonban 

nem vonatkoznak szállítási előírások a 216-os speciális előírás szerint, 
mivel a tárolási mennyiség 10 ml-nél kevesebb, és a burkolat jól zárható. 

  
IATA-DGR: UN-sz. 3175 4.1 osztály, amire azonban nem vonatkoznak az IATA-DGR előírásai a 216-

os speciális előírás szerint (10 ml-nél kevesebb tárolási mennyiség). 
  

6. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK/ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
A toll utántölthető, és így többször használható fel. A burkolat és a sapka polipropilénből áll. Amennyiben az 
újrahasznosítás nem lehetséges, az íróeszközök kis mennyiségek esetén a háztartási hulladékok közé 
dobhatók. Nagyobb mennyiségek esetén a helyi közigazgatási előírások szerint, például megfelelő 
hulladéklerakó helyen vagy égetőben kell ártalmatlanítani őket. 
 
A tinta csak kis mennyiségben tartalmaz festéket. Ugyanakkor nagyon tartós a rendeltetésszerű használat 
esetén, és ezért általános feltételek alatt a szennyvízcsatornákban vagy felszíni vizekben nehezen bomlik le 
biológiailag. Ennek ellenére eleveniszapban megfelelő mértékben szívódik fel, és eltávolítható a vízből. 

 

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Az itt megadott információk jelenlegi ismereteinken és a terméktájékoztató készítésének idején pontosnak vélt 
adatokon alapulnak, és a biztonsági előírások szempontjából mutatják be a termékeinket. Ugyanakkor a fenti 
adatok és biztonsági információk pontosságára és teljességére nézve sem kifejezett, sem burkolt garanciát nem 
adunk. A felhasználót terhel minden felelősség a rendellenes használatból, a javasolt gyakorlatok be nem tartásából 
és a termék jellegével járó veszélyekből származó károk vagy sérülések esetén. Az árucikk és annak 

csomagolóanyagai nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek a jelölt anyagok (2012. dec. 19-ei) jegyzékében 
0,1 súlyszázalék fölötti koncentrációban szerepelnek az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 59. cikke (1,10) szerint. 

 


