BIZTONSÁGI ADATLAP
A kiállítás kelte:
Átdolgozva:
1.

2008.01.15.
2008.01.15.

Készítmény neve:

Gyártó cég neve:

Perennator SF 141 tükörragasztó

Illbruck Sealant Systems b.v.
Vlietskade 1032 4241 WC
Arkel, Hollandia
Tel:

00-31-183-568100

Forgalmazó (exportáló) cég neve: ugyanaz
cím, telefon, fax:
ugyanaz
Importáló cég neve:
cím, telefon, fax:

Orbay Kft.
1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Sürgősségi telefon:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel: 36/1/476-6464, 36/80/201-199

2.

Tel: 401-4020, Fax: 401-4022

Összetétel:
CAS szám: 1185-55-3 metiltrimetoxisilan
Koncentráció: 2,5-5%
Veszélyességi szimbólum: Xn ártalmas, F tűzveszélyes
R-mondat: R 11-20/22
CAS szám: 67-56-1 metanol
Koncentráció: ≤ 2,5%
Veszélyességi szimbólum: T halálos, F tűzveszélyes
R-mondat: R 11-23/24/25-39/23/24/25

3.

Veszélyesség szerinti besorolás:

-

3.1.
3.2.

Emberre: Környezetre: A termék a készítményekre vonatkozó érvényes EU-besorolás szerint nem jelölésköteles.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Elsősegélynyújtás:
Általános utasítás: különleges teendő nincs.
Belégzés: személyt friss levegőre vinni.
Bőrre kerülés esetén: letörölni, ezután a bőrt vízzel és szappannal lemosni.
Szembe kerülés esetén: a szemet azonnal sok vízzel legalább 15 percig öblíteni.
Lenyelés esetén: orvost hívni, és a biztonsági adatlapot megmutatni.

5.

Tűzveszélyesség:

5.1.
5.2.
5.3.

Megfelelő oltóanyagok: széndioxid, hab, száraz por, vízköd.
Az anyag égéstermékei vagy gázai által okozott különleges veszélyek: szilicium-dioxid, széndioxid,
nem teljesen elégett szén alapú lúgok képződhetnek. Termikus lebomlás közben formaldehid képződhet.
Különleges védőfelszerelés: gázmaszk, védőruha.

6.

Óvintézkedések:

6.1.
6.2.
6.3.

Személyhez kötött óvó rendszabályok: megfelelő védőruha.
Környezetvédelmi rendszabályok és tisztítás: ne kerüljön a csatornarendszerbe és a felszini vizekbe.
Egyéb utasítások: A kifolyt anyag rendkívüli csúszásveszélyt okoz!

7.

Kezelés és raktározás:

7.1.

Kezelés: a megfelelő szellőzésről , elszívásról gondoskodni.Szemvédelem, bőrvédelem, a gőzöket ne lélegezzük
be.
Tűz és robbanásvédelem: -

7.2.

Raktározás:
Követelmény a raktárhelyiség ill. a tárolóval szemben: Együttraktározás: oxidáló anyagoktól elkülönítve tároljuk.

8.
8.1.
8.2.

8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:
Pótlólagos utasítások megfelelő műszaki környezetre vonatkozóan: lásd 7. pont.
Az anyag megjelölése: 67-56-1 metanol
MAK 270 mg/m3, 200 ml/m3
MAK (TRGS 900) 270 mg/m3, 200 ml/m3 H;Y; (DFG,EU)
1185-55-3 metiltrimetoxisilan
200ppm TRGS 900-MAK mint a metanolnál
Személyvédelem:
Általános védő és higiéniás óvintézkedések a munkahelyen: enni, inni, dohányozni tilos. Szünetek előtt
és a munka után kezet mosni. Piszkos kézzel ne nyúljunk a szemünkbe.
Légzésvédelem: megfelelő szellőzés.
Kézvédelem: védőkesztyű
Szemvédelem: védőszemüveg.
Testvédelem: zárt öltözék.

9.

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.

Megjelenés
Alak: paszta
Szín: a termékleírás szerint
Szag: nincs megadva

9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.2.5.
9.2.6.
9.2.7.

A biztonságot befolyásoló adatok:
Forráspont: nincs megadva
Olvadáspont: nincs megadva
Lobbanáspont: Öngyulladás: Robbanásveszély: Sűrűség 20 C°-on: 1,39 gr/cm3
Öngyulladás: Oldhatóság vízben, keverhetőség vízzel: nem keverhető

10.

Stabilitás és reakciókészség:

10.1.
10.2.
10.3.

Elkerülendő feltételek: Elkerülendő anyagok: víz és pára hatására kikeményedik, ezalatt némi ecetsav szabadul fel
Veszélyes bomlasztó anyagok: -

11.
11.1

Toxikológiai adatok:
Primer irritáció: a bőrön: allergikus reakciókat válthat ki
a szemen: átmenetileg kellemetlen érzést okozhat
Pótlolagos toxikológiai hatások: a termék az érvényes EU szabályozás szerint nem jelölésköteles.
Szakszerű használat mellett a jelenleg rendelkezésre álló inforációk szerint nem egészségkárosító
hatású.

8.3.
8.3.1.

11.2

12.
12.1.
12.2.
12.3.

Ökotoxicitás:
Viselkedése a csatornarendszerben: higítatlanul, ill. nagyobb mennyiségben ne kerüljön a rendszerbe
Felszíni vizek: enyhén veszélyes
További környezetvédelmi utasítások: -

13.

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

13.1.
Termékmaradványok
13.1.1. Ajánlás: a helyi hatósági előírásokat betartani.
13.2.
Nem tiszta csomagolóanyag
13.2.1. Ajánlás: a helyi hatósági előírásoknak megfelelően.

14.

Szállításra vonatkozó előírások

14.1.1 Veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály: 14.1.2. Tartályban történő szállítás esetén: 14.1.3. Utasítás a kisérőlevélre és a csomagolásra vonatkozóan: 15.

Szabályozási információk

15.1.

A veszélyességi osztály szerinti besorolás: ez a termék nem esik a veszélyességi osztályba sorolás
hatálya alá.
S- mondatok: 24 = a bőrre ne kerüljön
51= csak jól szellőztethető helyiségben használjuk

15.2.
16.

Egyéb

16.1

Fontos R-mondatok: 11= gyúlékony
20/22= belélegzése, lenyelése egészségkárosító hatású
23/24/25= belélegzése, lenyelése, bőrre kerülve mérgező
39/23//24/25= mérgező: visszafordíthatatlan károsodás komoly veszélye
belélegzés, bőrre kerülés, lenyelés esetén

16.2

Az adatok az ismeretek jelenlegi állása alapján készültek, azokat se megváltoztatni, se más termékekre
vonatkoztatni nem szabad. A biztonsági adatlapok sokszorosítása változatlan formában megengedett.

Dátum: 2008. 01. 15.

P.H.

Cégszerű aláírás

