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fischerwerke GmbH & Co. KG

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - HU

Tömítőragasztó KD átlátszó

1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

A készítmény neve: Tömítőragasztó KD átlátszó

Regisztrálási szám: nem alkalmazható

Felhasználás: Ragasztó

Beazonosított felhasználás: nincsenek

Hatásmód: Lásd a termékinformációt.

Importáló/Forgalmazó: fischerwerke GmbH & Co. KG
Weinhalde 14-18
72178 Waldachtal / NÉMETORSZÁG

Hívás telefonszáma: +49 (0)7443 12-0

Fax: +49 (0)7443 12-4222

Homepage: www.fischer.de

E-mail: info-sdb@fischer.de

Segélykéro hívás telefonszáma: +49 (0)6132-84463 (24h)

illetékes: Haensler@chemiebuero.de

2 A veszélyek azonosítása

Fizikai-kémiai veszélyek: Lásd a fejezet 10.

Egészségi veszélyek: Lásd a fejezet 11.

Környezeti veszélyek: Lásd a fejezet 12.

Egyéb veszélyek: nincsenek

Veszélyes anyagok:

nincsenek

R-mondat: nincsenek

3 Összetétel / Tájékoztatás az alkotórészekről

Xi, R36 CAS: 13822-56-5,  EINECS/ELINCS: 237-511-5,  EU-INDEX: ,  ECBnr: 

Aminopropil trimetoxiszilán-31 - < 20%

Xn-N, R36/38-48/22-51/53 CAS: 22673-19-4,  EINECS/ELINCS: 245-152-0,  EU-INDEX: ,  ECBnr: 

Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin0,1 - < 1%

Xn, R10-20 CAS: 2768-02-7,  EINECS/ELINCS: 220-449-8,  EU-INDEX: ,  ECBnr: 

Trimetoxivinilszilán1 - < 10%

Alkotórész-kommentár: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4 Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános elõírások: A benedvesedett ruházatot váltjuk.

Belélegzés után: nem alkalmazható

Bõrrel való érintkezés után: Bőrrel való érintkezés esetén meleg vízzel kell leöblíteni.

Tartós bőrizgató hatásnál orvoshoz kell fordulni.

Szemmel való érintkezés után: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés után: Csak akkor engedje, hogy az érintett önmagát meghánytassa, ha az teljes tudatánál van.

A szájat öblítse ki és utána boségesen igyon vizet.

Forduljon orvoshoz.

Kezelés: Tüneti kezelés.

5 Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltószerek: Hab, oltópor, vízpermet - sugár, széndioxid.

Biztonsági okok miatt alkalmatlan oltószer:

Bő vízsugár.

Különös veszélyeztetés maga az anyag vagy termék, annak égéstermékei vagy a keletkező gázok révén:

Mérgező pirolízis-termékek képződésének veszélye.

Különleges védőfelszerelés a tűzoltás során:

Ne lélegezze be a robbanási és égési gázokat.

Bőrrel való érintkezés esetén vízzel és szappannal le kell mosni.

További adatok: Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági eloírásoknak megfeleloen kell 
eltávolítani.
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fischerwerke GmbH & Co. KG

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK - HU

Tömítőragasztó KD átlátszó

6 Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

Személyekre vonatkozó biztonsági teendők:

Vízzel csúszós bevonatot képez.

Használjon személyi védőfelszerelést.

Környezetvédelmi teendők: nem alkalmazható

Tisztítási / Felszedési eljárás: Mechanikai úton szedje fel.

A felszedett anyag hulladékkezelését az előírásoknak megfelelően végezze.

7 Kezelés és tárolás

A biztonságos bánásmódra vonatkozó elõírások:

Szakszeru alkalmazás esetén különösebb teendokre nincs szükség.

Tűz- és robbanásvédelmi elõírások:

Különösebb intézkedésre nincs szükség.

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szembeni követelmények:

Különösebb intézkedésre nincs szükség.

Csak az eredeti tartályban tárolja.

Együtt-tárolásra vonatkozó elõírások:

Nem tárolható oxidáló szerekkel együtt.

A tárolási feltételekre vonatkozó további közlések:

A tartályok szorosan zárva tartandók.

A tartályok jól szellőztetett helyen tárolandók.

8 Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések

Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához:

nem alkalmazható

Munkahelyi levegõben megengedett határértékek (25/2000.(IX.30.) EÜM-SZCSM) együttes rendelethez a munkahelyi légtérben 
biztosítani kell a megengedett határérték betartását:

nem alkalmazható

Légzésvédelem: nem alkalmazható

Kézvédõ: butilkaucsukból, > 120 min (EN 374)

Szemvédelem: Védőszemüveg.

A test védelme: könnyu védoöltözék

Általános biztonsági elõirások: A szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő.

Higiéniai intézkedések: Munka közben ne egyen, ne igyon.

Használjon bőrvédő kenőcsöt.

Munkaközi szünetek előtt és a munka végeztével mosson kezet.

A környezeti hatás behatárolása és felügyelete:

nincs meghatározva
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9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alak: kenocsös

Színek: lásd a termékmegnevezést

Szag: jellegzetes

pH-Érték: nincs meghatározva

pH-Érték [1%]: nincs meghatározva

Forrpont [°C]: nincs meghatározva

Lobbanáspont [°C]: > 240

Lobbanékonyság [°C]: nem alkalmazható

Robbanás alsó határa: nem alkalmazható

Robbanás felső határa: nem alkalmazható

Égést táplálja: nem

Pára nyomás [kPa]: nincs meghatározva

Sűrűség [g/ml]: > 1

Sűrűség ….°C-on 20

Szóró sűrűség [kg/m³]: nem alkalmazható

Oldhatóság víz: nem keverhető

Osztható koefficiens [n-oktán/víz]:

nincs meghatározva

Viszkozitás: nincs meghatározva

Relatív gõzsûrûség levegõre vonatkoztatva:

nincs meghatározva

Párolgási sebesség: nem alkalmazható

Olvadáspont [°C]: nincs meghatározva

Öngyulladás [°C]: nem alkalmazható

Bomlási hõmérséklet [°C]: nem alkalmazható

10 Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes reakciók: Oxidáló szerekkel

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

11 Toxikológiai információk

Akut orális toxicitás: nincs meghatározva

Akut dermális toxicitás: nincs meghatározva

Akut inhalativ toxicitás: nincs meghatározva

Szem irritáló hatás: nincs meghatározva

Bõr irritáló hatás: nincs meghatározva

Szenzibilizálás: nincs meghatározva

Szubakut toxicitás: nincs meghatározva

Krónikus toxicitás: nincs meghatározva

Mutagenität: nincs meghatározva

Reproduktionstoxizität: nincs meghatározva

Karcinogenitás: nincs meghatározva

Gyakorlati tapasztalatok: nincsenek

Általános megjegyzések: A besorolás a készitményekről szóló irányelv számitási eljárása alapján tőrtént.
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12 Ökológiai információk

Megjegyzések: nincs meghatározva

Hatáskoncentráció: nincs meghatározva

Viselkedés környezeti egységekben:

nincs meghatározva

Tisztítóberendezésekben való viselkedés / megjegyzés:

nem alkalmazható

Hatáskoncentráció: nincs meghatározva

Ertékelés: nincs meghatározva

CSB: nincs meghatározva

BSB 5: nincs meghatározva

AOX-előírás: A termék az elkészítési utasításnak megfelelően szerves kötésű halogént tartalmaz.

Ez a tisztítóberendezésekből való kiömlésben vagy az élővizekben hatással lehet az AOX-értékre.

2006/11/EK: nem alkalmazható

Általános tudnivalók / környezetvédelem:

Környezetvédelmi adatok nem állnak rendelkezésre.

A terméket ne hagyja ellenorizetlenül a környezetbe jutni.

13 Artalmatlanítási útmutató

Termék: Az újrafeldolgozás tárgyában érdeklődjön a gyártótól.

Az újrafeldolgozás tárgyában érdeklodjön a gyártótól.

Tisztítatlan csomagolóeszközök: Az össze nem kevert csomagolóeszközök újrafeldolgozásba adhatók.

A tisztításra nem alkalmas csomagolóeszközöket úgy kell kezelni, mint a bennük lévo anyagot.

Hulladékkulcs-sz (ajánlott): 080410 

14 Szállítási információk

Közúti szállítás ADR: SZÁLLÍTÁSI ELÖÍRÁSOK NINCSENEK.

- Classification Code:

- Címke a veszély megjelölésére:

- ADR Limited Quantities:

Tengeri szállítás IMDG/GGVSee: NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

- EMS:

- Címke a veszély megjelölésére:

- IMDG Limited Quantities:

Légiszállítás ICAO/IATA: NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

- Címke a veszély megjelölésére:
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15 Szabályozási információk

Expozíciós forgatókönyv: nincs meghatározva

Megőrzik kémiai biztonsági: nincs meghatározva

EGK irányelvek szerinti jelölés: A termék az EG-irányelvek/GefStoffV szerint nem megjelölés köteles.

Veszélyes anyagok:

nincsenek

R-mondat: nincsenek

S-mondat: nincsenek

A címkén feltüntetendő: Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

Engedélyezés, VII. CÍM: nem alkalmazható

Egyes veszéles, VIII. CÍM: nem alkalmazható

EEC-ELŐÍRÁSOK: 1967/548 (2004/73, 29. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006.

TRANSPORT-ELŐÍRÁSOK: ADR (2007); IMDG-Code (33. Amdt.); IATA-DGR (2008).

ORSZÁGOS ELŐÍRÁSOK Nincs meghatározva.

16 Egyéb információk

R-mondat (Fejezet 03): R 10: Kevésbé tűzveszélyes.

R 20: Belélegezve ártalmas.

R 36/38: Szem- és bõrizgató hatású.

R 36: Szemizgató hatású.

R 48/22: Szájon keresztül hosszabb idõn át a szervezetbe jutva ártalmas - súlyos 
egészségkárosodást okozhat.

R 51/53: Mérgezõ a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Foglalkoztatásbeli korlátozások: nem alkalmazható

VOC (1999/13/EK): nem alkalmazható

Customs Tariff: nincs meghatározva
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