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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozá s azonosítása

· 1.1 Termékazonosító

· Kereskedelmi megnevezés: PROBAU Bindemittel Boden
· SDB-Nr.: 27796k
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelel ő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt fe lhasználása

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata oldószermentes, egykomponensű, PU kötőanyag díszburkolatok készítéséhez

· 1.3 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)541 601-601
EMail: info@quick-mix.de

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

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szer inti osztályozás Xi Irritatív
· A veszély megjelölése: Xn Veszélyes az egészségre
· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére von atkozó különleges információk

R 20 Belélegezve ártalmas.
R 37 Izgatja a légutakat.
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

· Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által
megadott adatok.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet)
szerint osztályozva és címkézve.

· Veszélyt jelz ő piktogramok

GHS07

· Figyelmeztetés Figyelem

· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Hexamethylendiisocyanat-Oligomer
Hexamethylen-1,6-diisocyanat

· Figyelmeztet ő mondatok
H332 Belélegezve ártalmas.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H335 Légúti irritációt okozhat.

· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P304+P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Rosszullét esetén TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz kell

fordulni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

· Pótlólagos adatok: Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
(folytatás a 2. oldalon)
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· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetev őkre vonatkozó adatok

· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Készítmény alifás poliizocianát bázison.

                                                                                                                                                                                              · Veszélyes alkotórészek:
28182-81-2 Hexamethylendiisocyanat-Oligomer

 Xn R20;  Xi R37;  Xi R43
 Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

50-100%

822-06-0 Hexametilén-1,6-diizocianát C>20%
 T R23;  Xn R42/43;  Xi R36/37/38
 Acute Tox. 3, H331;  Resp. Sens. 1, H334;  Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin

Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

< 0,5%

· További információk:
A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.
GISCODE: PU40

4. SZAKASZ: Els ősegélynyújtás

· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· 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 és kérjünk orvosi tanácsot.
· Lenyelés után: Itasunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek  és hatások

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Információ az orvos számára:

Bőségesen frisslevegővel ellátni és biztonság okáért orvost kell felkeresni.
Eszméletvesztés esetén megőrzés és szállítás stabil oldalfekvésben.

· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleg es ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: T űzvédelmi intézkedések

· 5.1 Oltóanyag
· Megfelel ő tűzoltószerek:

A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
oltóhab, szén-dioxid, szárazoltószer, vízköd, permetező vízsugár

· Biztonsági okokból nem megfelel ő tűzoltószerek: Vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékb ől származó különleges veszélyek

Tűz esetén: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, valamint izocianátgőzök és nyomokban cián-hidrogén keletkezhetnek.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges véd őfelszerelés:

Ne lélegezzük be a robbanási és égési gázokat.
Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer ű expozíciónál

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni véd őeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.

· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesíté s módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.

· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
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. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodni kell elegendő szellőzésről a munkahelyen.
Kerülni kell a szembe és a bőrre kerülést.

(folytatás a 3. oldalon)
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· Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támas ztott követelmény: Hűvösen és szárazon kell tárolni.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsol atban:

A levegő nedvességével való reakció megakadályozására a nyitott tartályokat gondosan le kell zárni.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználáso k) További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellen őrzése/egyéni védelem

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

· 8.1 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.

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

A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

· Légzésvédelem: Jó szellőzés esetén nem szükséges.
· Kézvédelem:

Alkalmas anyagok: butilkaucsuk, nitrillatex, PVC.
Kesztyű anyaga
Az alkalmas kesztyű kiválasztása nem csak annak anyagtól, hanem további minőségi jellemzőktől is függ, és gyártóról
gyártóra különböző. Mivel a termék több anyagból készülő gyártmány, a kesztyű anyagainak ellenállósága nem
számítható ki előre és ezért felhasználás előtt meg kell vizsgálni.
Kesztyű anyagának áthatolási ideje
A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be kell tartani.

· 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. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

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

Forma: Folyékony
Szín: sárgás, transzparens

· Szag: jellegzetes

· Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány: nem meghatározható
Forráspont/forrási tartomány: Nincs meghatározva

· Lobbanáspont: 160 °C

· Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Sűrűség 20 °C-nál: 1,14 g/cm3

· Oldhatóság/keverhet őség az alábbiakkal:
Víz: Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Viszkozitás:
dinamikai 20 °C-nál: 400 mPas

· 9.2 Egyéb információk További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

· 10.1 Reakciókészség
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülend ő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehet ősége

Exoterm reakció aminokkal és alkoholokkal. Vízzel CO2-fejlődés - zárt tartályokban nyomás kialakulása,
repedésveszély.

(folytatás a 4. oldalon)
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· 10.4 Kerülend ő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhet ő anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut orális toxicitás:
Hexametilén-1,6-diizocianát, homopolimer
LD50 (patkány): > 5.000 mg/kg
Akut inhalációs toxicitás:
Hexametilén-1,6-diizocianát, homopolimer
LC50 (hím patkány): 543 mg/m3, 4 óra
Módszer: OECD 403-as vizsgálati irányelve
LC50 (nőstény patkány): 390 mg/m3, 4 óra
Módszer: OECD 403-as vizsgálati irányelve
Az anyagot olyan formában (azaz speciális részecskeméret-eloszlásban) tesztelték, amely különbözik azoktól a
formáktól, mint amelyekben értékesítik és minden valószínűség szerint felhasználják. A "split-entry" koncepció és az
anyag végfelhasználási részecskeméretéről rendelkezésre álló adatok alapján indokolt az akut inhalációs toxicitás
módosított besorolása.
Szubakut, szubkrónikus és krónikus toxicitás:
Hexametilén-1,6-diizocianát, homopolimer
Alkalmazás: szubakut inhalációs toxicitás, patkány
Módszer: OECD 412-es vizsgálati irányelve
Vizsgálati koncentrációk - 4,3 ; 14,7 és 89,8 mg permet/m3

Expozíciós idő - 3 hét
(napi 6 óra, heti 5 nap)
4,3 mg/m3: károsodás nélkül elviselt koncentráció (NOEL),
14,7 mg/m3: tüdősúly-növekedés,
89,8 mg/m3 gyulladásos elváltozások a respirációs traktusban.
A légzőszerveken kívül más szervek károsodásra utaló jelek nincsenek.
Géntoxicitás in vitro:
Hexametilén-1,6-diizocianát, homopolimer
Vizsgálat típusa: Salmonella/mikroszóma-teszt (Ames-teszt)
Eredmény: Nincs jele mutagén hatásnak.
Módszer: OECD 471-es vizsgálati irányelve
Vizsgálat típusa: kromoszómaaberráció in vitro tesztje
Eredmény: negatív
Módszer: OECD 473-as vizsgálati irányelve
Vizsgálat típusa: pontmutáció emlős sejtekben (HPRT)-teszt)
Eredmény negatív
Módszer: OECD 476-os vizsgálati irányelve
További információk:
Hexametilén-1,6-diizocianát, homopolimer
Különleges tulajdonságok/hatások: Túlzott expozíció esetén - különösen izocianát-tartalmú lakkok védőintézkedés
nélkül végzett szórásánál - fennáll az szem, az orr, a torok és a légutak koncentrációfüggő irritációjának veszélye.
Lehetséges a panaszok késleltetett fellépése és túlérzékenység (légzési panaszok, köhögés, asztma) kialakulása.
Túlérzékeny személyeknél már nagyon kis izocianát-koncentrációk is reakciót válthatnak ki, a MAK-érték alatt is. A
bőrrel hosszabb ideig tartó érintkezés esetén cserző és irritáló hatás léphet fel. Állatkísérletek és egyéb vizsgálatok
azt mutatták, hogy a bőrrel érintkezésbe kerülő diizocianátok szerepet játszhatnak az izocianát-érzékenység
kialakulásában és a légúti reakciónál.

· Akut toxicitás:
· Primer ingerhatás:
· A bőrön: gyengén irritáló
· A szemben: gyengén irritáló
· Érzékenyítés: Bőrrel való éintkezés esetén a szenzibilizáció lehetséges.
· További toxikológiai információk:

Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján. A
termék az alábbi veszélyekkel jár:
Irritatív

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

· 12.1 Toxicitás
Akut haltoxicitás:
Hexametilén-1,6-diizocianát, homopolimer
LC50 > 100 mg/l
Faj: Danio rerio (zebrahal)
Expozíció időtartama: 96 óra
Módszer: OECD 203-as vizsgálati irányelve
Minta-előkészítés az anyag vízzel való reaktivitása alapján:

(folytatás az 5. oldalon)
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Ultra turrax: 60 mp, 8000/perc; 24 óra mágneses keverő, szűrés.
Akut daphniatoxicitás:
Hexametilén-1,6-diizocianát, homopolimer
EC50 > 100 mg/l
Faj: Daphnia magna (nagy vizibolha)
Expozíció időtartama: 48 óra
Módszer: OECD 202-es vizsgálati irányelve
Minta-előkészítés az anyag vízzel való reaktivitása alapján:
Ultra turrax: 60 mp, 8000/perc; 24 óra mágneses keverő, szűrés.
Akut algatoxicitás:
Hexametilén-1,6-diizocianát, homopolimer
IC50 > 100 mg/l
Vizsgálva: Scenedesmus subspicatuson Vizsgálat időtartama: 72 óra
Módszer: OECD 201-as vizsgálati irányelve
Minta-előkészítés az anyag vízzel való reaktivitása alapján:
Ultra turrax: 60 mp, 8000/perc; 24 óra mágneses keverő, szűrés.
Akut baktériumtoxicitás:
Hexametilén-1,6-diizocianát, homopolimer
EC50 > 1.000 mg/l
Vizsgálva: eleveniszapon Vizsgálati időtartam: 3 óra
Módszer: OECD 209-es vizsgálati irányelve

· Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség

Hexametilén-1,6-diizocianát, homopolimer
Biológiai lebomlás: 0 %, 28 nap, azaz nem könnyen lebontható
Módszer: OECD 301C számú vizsgálati irányelve
További információk az ökotoxicitásról:
A gyanta vízzel a határfelületen, széndioxid képződése közben szilárd, magas olvadáspontú és oldhatatlan
reakciótermékké (polikarbamid) alakul át. Ezt a reakciót felületaktív anyagok (pl. folyékony szappan) vagy vízoldható
oldószerek nagyon segítik. A polikarbamid az eddigi ismeretek alapján iners és nem lebontható.

· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra ártalmas.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:

vízi élőlényekre káros
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.
WGK: 1

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

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:

Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.

                                                                                                                                                                                              · Európai Hulladék Katalógus
08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok

· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

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

(folytatás a 6. oldalon)
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· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· osztály Érvénytelen
· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA Érvénytelen
· 14.5 Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható
· 14.6 A felhasználót érint ő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható
· 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· Szállítási/egyéb adatok: nem veszélyes anyag
· UN "Model Regulation": - 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi el őírások/
jogszabályok
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

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

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

· Lényeges mondatok
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Belélegezve mérgező.
H332 Belélegezve ártalmas.
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335 Légúti irritációt okozhat.

R20 Belélegezve ártalmas.
R23 Belélegezve mérgező (toxikus).
R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R37 Izgatja a légutakat.
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

· Az alkalmazás javasolt korlátozása - 

· 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 Organisation
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)
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3


