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Metylan Instant Special Tapétaragasztó

BIZTONSÁGI ADATLAP
a 44/2000 (XII.27) Eü. M rendelet szerint
1. VEGYI ANYAG NEVE:
Forgalmazó:

Metylan Instant Special Tapétaragasztó
Jász-IRON Kft
5100 Jászberény, Ipartelep út 8
57/515-071

2. ÖSSZETÉTEL:
Metilcellulóz és polivinil-acetát bázisú tapéta ragasztó.
3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS
A termék szakszerő használatával kapcsolatban egészségkárosodást nem figyeltek meg.
A 44/2000.(XII.27) EüM rendelet értelmében a termék nem jelölésköteles.
4. ELSİSEGÉLYNYÚJTÁS:
Bırrel való érintkezés esetén:
folyó vízzel, szappannal lemosni.
Ha az anyag a szembe kerül:
folyó vízzel 10 percig kell öblíteni, szükség esetén szakorvos
segítségét kell igénybe venni.
Lenyelés esetén a szájüreget ki kell mosni, sok vizet kell itatni, majd orvossal kell konzultálni.
5. TŐZVESZÉLYESSÉG:
Nem tőzveszélyes.
Tőz esetén bármilyen oltóanyag használható.
6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN:
Kerülni kell a por belégzését.
Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem szabad a szennyvízcsatornába és élı vizekbe engedni.
Kiömlés esetén az anyagot azonnal fel kell takarítani.
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:
Normál körülmények között.
8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI
A ragasztóanyagnak szembe vagy bırre való jutása kerülendı.
Belégzés ellen védımaszk viselése ajánlott.
Szükség esetén védıszemüveg viselése ajánlott.
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAI
Megjelenés:
fehér por, szagtalan
Sőrőség:
430-480 kg/cm3
Viszkozitás Brookfield RVT: 10000-13000 mPas (1:22 hígítás, 5 perc múlva)
pH (1:22 arányban vízzel keverve): 8,0-9,5
Oldhatóság: Vízben jól oldódik
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG
Rendeltetésszerő felhasználás mellett veszélyes reakciót nem észleltek.
11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:
Az anyag szakszerő használata esetén egészségkárosodást nem figyeltek meg.
12. ÖKOTOXICITÁS
A vizet kevéssé veszélyeztetı anyag.
13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS
A termék maradékainak és göngyölegeinek a kezelésére a 102/1996 (VII.12.) Kormányrendelet
elıírásai az irányadók.
14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK:
Normál körülmények között.
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK:
A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében a termék nem jelölésköteles.
16. EGYÉB:
A közzétett információk a fent jelzett idıpontban rendelkezésünkre álló ismereteken alapulnak.
Kizárólag a megjelölt termékre vonatkoznak, és nem képeznek különösebb minıségi garanciát. A
felhasználónak kötelessége megbizonyosodni arról, hogy ezen információk az egyéni felhasználásnak
megfelelıek és elégségesek.
Jászberény, 2008-09-01

Baráth Zoltán
Ker.Igazgató

1

.
.

