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HERQLES RAGASZTÓ

BIZTONSÁGI ADATLAP
HERQLES KAZETTÁS MENNYEZETTÁBLÁK ÉS POLIURETÁN
HABBÓL KÉSZÜLT TÁBLÁK RAGASZTÓJA
Forgalmazó neve:
Jász-IRON Kft
címe:
5100 Jászberény, Ipartelep út 8
tel:
57/515-071
2. ÖSSZETÉTEL / TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖSSZETEVİKRİL:
Kémiai összetevık: szintetikus gyanta bázisú ragasztó
A természetben elıforduló veszélyes vegyület
nincs vonatkozás
CAS szám Súly %
nincs vonatkozás
Veszély jele
Veszély meghatározása nincs vonatkozás
3. VESZÉLY AZONOSÍTÁSA:
Potenciális egészségügyi hatások: Ismeretlen
4. ELSİSEGÉLY:
Szem: Szembekerülés esetén azonnal bı folyóvízzel öblíteni kell legalább 15 percen keresztül. Fel kell
húzni a szemhéjat és alatta is szükséges öblögetni. Ha továbbra is megmarad a maró érzés, akkor
orvoshoz kell fordulni.
Száj (lenyelés) : Töbször ki kell öblíteni a szájüreget. Orvoshoz kell fordulni és e jegyzéket be kell neki
mutatni.
Tüdı (belégzés) : Friss levegın pihenni kell. Ha a zavaró tünetek fennmaradnak, orvoshoz kell fordulni.
Bır: A vízzel való lemosás elıtt detergens anyag segítségével el kell távolítani a szert a bırrıl száraz
ruhával, vagy papírtörölközıvel. Ha a zavaró tünetek fennmaradnak, orvoshoz kell fordulni.
Ruházat: El kell távolítani a szennyezett ruhadarabokat.
5. ELJÁRÁS TŐZ ESETÉN:
Oltószerek:
CO2, tőzoltó por, hab, vízsugár
Nem használható oltószer : Túlságosan erıs vízsugár
Különleges tőzltási eljárás: Védıruha és légzıkészülék viselése szükséges.
6. ELJÁRÁS A SZER KÖRNYEZETBE KERÜLÉSE ESETÉN:
Ökológiai ajánlás: Óvni kell a víz és szennyvízhálózatba kerüléstıl.
Eltávolítás módja: Semleges anyaggal feltörölni, összegyőjteni és felitatni, megfelelı edénybe helyezni.
Egyéni védekezési eljárás: A 8.,,a szem és a bır védelme” pontban leírt védıeszközöket kell használni.
7. A SZER KEZELÉSE ÉS TÁROLÁSA:
A szer kezelése: Jól szellızı helyiségben lehet használni. Kerülni kell a bırrel való kapcsolatot, nem
szabad lenyelni.
A szer tárolása: Zárt csomagolásban 5°C – 25°C hımérsékleten tárolható. Óvni kell a közvetlen
napsugárzástól és egyébb hıforrásoktól. Óvni kell a fagytól.
8. A VESZÉLYHELYZET ELLENİRZÉSE / EGYÉNI VÉDİESZKÖZÖK
Veszélyességi limit a munkavégzés során: nincs megjegyzés
Légutak védelme: Ne lélegezze be a szer páráját. Biztosítani kell a jó szellızést.
Szem és bır védelme: Kerülni kell a szembe kerülést és a bırrel való érintkezést. Védıszemüveg
használata ajánlott. A munkavégzés után a munkaszünetekben alapos kézmosás szükséges.
Ipari higénia: Szennyezett kézzel a szemét ne dörzsölje!
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAI:
Fizikai állapot: félig cseppfolyós
Gyulladási hımérséklet:
nem jellemzı °C
Szín:
fehér
Robbanási hımérsékelt alsó határa: nem jellemzı vol%
Illat:
fajtánként jellegzetes
Robbanási hımérsékelt felsı határa: nem jellemzı vol%
Sőrőség (víz=1) : 1,5 g/ml
Öngyulladás hımérséklete:
nem jellemzı vol%
Ph (víz=7) :
: 9,8-9,5
Gız nyomása:
nem jellemzı mbar
Forráspont (víz=100) 100 °C
Vízzel keveredik:
igen
Fagyáspont (víz=0)
0 °C
Szerves oldószerekkel keveredik: nem jellemzı
Szerves illóanyag tartalom:
Súly% 0,54
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG:
Termék veszélyes oldatai:
Elkerülendı anyagok:
nem jellemzı
Elkerülendı feltételek:
Az ajánlott tárolási hımérsékelttıl eltérı tárolás
1. VEGYI ANYAG NEVE:
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11. TOXILÓGIAI INFORMÁCIÓK:
A termékre vonatkozó információk
Szájon át erıs hatás LD50 (mg/kg)
Ismeretlen
Bırön át erıs hatás LD50 (mg/kg)
Ismeretlen
Belégzés – erıs hatás LD50 (mg/kg)
Ismeretlen
Egyéb információk:
Ismeretlen
A vegyszerre vonatkozó egyéb információk: lásd a 2. pontot
12. ÖKOlÓGIAI INFORMÁCIÓK:
A szer kezelése:
El kell kerülni a még meg nem szilárdult anyag környeztbe
kerülését
Oldódás:
nincs adat
Toxikus hatás:
nincs adat
WGK (ismeretlen rövidítés, ford.) 1
13. HULLADÉKKEZELÉS:
A hulladékok eltávolítása a szövetségi, országos és helyi jogszabályok alapján történik.
Szilárd hulladékok kódja (Németország)
080403
Nem szilárd hulladékok kódja (Németország)
080404
14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
Tengeri szállítás GGVSee/IMDG-Code:
Nincs vonatkozás
Szárazföldi szállítás RID/ADR/GGVS/GGVE:
Nincs vonatkozás
Légi szállítás ICAO/IATA-DGR:
Nincs vonatkozás
UN szám:
Nincs vonatkozás
Szállítmányok elnevezése:
Nincs vonatkozás
15. A JOGI SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
Jelen termék nem tartozik az EC 67/548/EC direktíva és a 88/379EC módosított direktíva által
szabályozott címketartalom hatálya alá.
Veszélyességi osztály jele: Nincs vonatkozás
Tartalom: Nincs vonatkozás
R-mondatok:
R22- lenyelés esetén betegséget okozhat
R36/38-szemre és bırre maró hatása van
S-mondatok:
S2-gyermek elıl elzárandó
S26- Szembekerülés esetén azonnal bı folyóvízzel öblíteni és orvoshoz kell fordulni.
S46-Lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni és ezt a jegyzéket be kell neki mutatni.
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK:
Jelen termék megfelel a módosított EC91/155/EEC direktívában elıírtaknak. A fenti adatok
jóhiszemően kerülnek nyilvánosságra típusadatként, de semmiképpen sem tekinthetık a termék
mőszaki specifikációjának. Jelen dokumentum nem jelent sem közvetett, sem pedig közvetlen
termékgaranciát. Alkalmazásakor az általános ipari és termékbiztonsági eljárásokat kell alkalmazni, de
minden felhasználónak egyedileg dönteni kell a felhasználás feltételei és környezete alapján a megfelelı
eljárások felıl.
Jászberény, 2008-09-01

Baráth Zoltán
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