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1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosít ása

· Termékazonosító

· Kereskedelmi megnevezés: PROBAU Bindemittel Wand
· SDB-Nr.: 27763k
· Az anyag vagy keverék megfelel ő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt fe lhasználása

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata oldószermentes kötőanyag terméskőhöz

· A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
D-49090 Osnabrück

· Információt nyújtó terület:
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-856
EMail: info@quick-mix.de

· Sürgősségi telefonszám:
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen,
Tel.: (0551) 19240

2 A veszély meghatározása

· Az anyag vagy keverék osztályozása

· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szer inti osztályozás törölve

· Címkézési elemek

· EGK irányelvek szerinti jelölés:
Az anyag az EK listák vagy egyéb általunk ismert szakirodalmi források szerint nem jelölésköteles.
A vegyszerek kezelésénél szokásos óvatossági rendszabályokat vegyük figyelembe.

· Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3 Összetétel vagy az összetev őkre vonatkozó adatok

· Kémiai jellemzés: Anyagok
· CAS-számmal történt megjelölés

- 
· Azonosítási szám(ok) - 
· Leírás: műanyag diszperziós bázisú ragasztópaszta

                                                                                                                                                                                              · Veszélyes alkotórészek:
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol

4 Elsősegélynyújtás

· Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk: Különleges intézkedések nem szükségesek.
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
· A szemmel való érintkezés után:

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén
kérjünk orvosi tanácsot.

· Lenyelés után: Itasunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost.
· Információ az orvos számára: Friss levegőt biztosítani. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.
· A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges e llátás jelzése

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5 Tűzvédelmi intézkedések

· Oltóanyag
· Megfelel ő tűzoltószerek: nem alkalmazható, termék nem éghető
· Az anyagból vagy a keverékb ől származó különleges veszélyek

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges véd őfelszerelés: Különleges intézkedések nem szükségesek.

(folytatás a 2. oldalon)
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6 Intézkedések véletlenszer ű expozíciónál

· Személyi óvintézkedések, egyéni véd őeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem szükséges.
· Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
El kell kerülni az ellenőrizetlen lefolyást és víz bejutását.

· A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés mó dszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.

· Hivatkozás más szakaszokra
Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7 Kezelés és tárolás

· Kezelés:
· A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Különleges intézkedések nem szükségesek.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.

· A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges össz eférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támas ztott követelmény: Nincsenek különleges követelmények.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsol atban: Fagytól védjük.
· Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8 Az expozíció ellen őrzése/egyéni védelem

· Pótlólagos információ a m űszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

· Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet  tárgyát képez ő határértékekkel:

A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő
határértékekkel rendelkeznek.

· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

· Az expozíció ellen őrzése
· Személyes véd őfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
· Légzésvédelem: nem szükséges
· Kézvédelem:

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak
kell lennie.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történt.

· Keszty űanyag
Az alkalmas kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem az egyéb minőségi jellemzőktől is függ, ami gyártótól
függően más és más lehet.

· Áthatolási id ő a keszty űanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

· Szemvédelem: Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos.
· Testvédelem: Védőruházat.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

· Az alapvet ő fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó inform áció
· Általános adatok
· Küls ő jellemz ők:

Forma: Pasztaszerű anyag
Szín: fehér

· Szag: jellegzetes

· pH-érték 20 °C-nál: 8,5

· Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány: nem meghatározható
Forráspont/forrási tartomány: 100 °C

· Lobbanáspont: Nem alkalmazható

· Gyulladási h őmérséklet: 265 °C

· Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.
(folytatás a 3. oldalon)
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· Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Gőznyomás 20 °C-nál: 23 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál: 1 g/cm3

· Oldhatóság/keverhet őség az alábbiakkal:
Víz: Teljes mértékben keverhető.

· Viszkozitás:
dinamikai 20 °C-nál: 28000 mPas
Szerves oldószerek: < 1 %

· Egyéb információk További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10 Stabilitás és reakciókészség

· Reakciókészség
· Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülend ő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· A veszélyes reakciók lehet ősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· Kerülend ő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Nem összeférhet ő anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11 Toxikológiai adatok

· A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás:
· Primer ingerhatás:
· A bőrön: nem irritáló
· A szemben: Nem lép fel ingerlő hatás.
· Érzékenyítés: Szenzibilizáló hatás nem ismeretes
· További toxikológiai információk:

Az EK listák legutóbbi kiadása alapján az anyag nem jelölésköteles.
Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű alkalmazás esetén a termék tapasztalatunk és a rendelkezésre álló
információk szerint nem fejt ki egészségkárosító hatást.

12 Ökológiai információk

· Toxicitás
· Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:

1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a
csatornahálózatba.

· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13 Ártalmatlanítási szempontok

· Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:

A szükséges műszaki előírások betartása mellett a hulladékkezelővel és az illetékes hatóságokkal egyeztetve a
háztartási hulladékokkal együtt tárolható.
                                                                                                                                                                                              · Európai Hulladék Katalógus
08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től

· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
· Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14 Szállításra vonatkozó információk

· UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA Érvénytelen
· Az ENSZ szerinti megfelel ő szállítási megnevezés
· ADR, ADN, IMDG, IATA Érvénytelen

(folytatás a 4. oldalon)
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· Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR
· osztály Érvénytelen
· Bárcák - 
· ADN/R-osztály: Érvénytelen
· Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA Érvénytelen
· Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant: Nem
· A felhasználót érint ő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható
· A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· Szállítási/egyéb adatok:

· ADR - 

· ADN
· Szám/betű: nem veszélyes anyag
· UN "Model Regulation": - 

15 Szabályozással kapcsolatos információk

· Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16 Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem
alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

· Az adatlapot kiállító szerv: Abteilung F&E
· Rövidítések és mozaikszavak:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)


