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37.1.3

* 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: JOWATAC 471.54

· Cikkszám: 47154
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Ragasztóanyag

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó:
JOWAT AG
Ernst-Hilker-Str. 10 - 14; D - 32758 Detmold
Tel. +49 (0)5231 749 0; Fax +49 (0)5231 749 236
e-mail: info@jowat.de
www.jowat.de

· Az adatlapot kiállító szerv:
Környezetvédelmi előadó
Ellen Lange / Jan-Peter Boelcke
Tel. +49 5231 749 218 / 211
e-mail: ellen.lange@jowat.de / jan-peter.boelcke@jowat.de

· A készítmény forgalmazója:
Greenteam GmbH
Varasd u. 16.
9700 Szombathely
Tel.:     +36 94 510-830
Fax:     +36 94 315-215
E-Mail: info@greenteamkft.hu
www.greenteamkft.hu

· 1.4 Sürgősségi telefonszám:
Egészségügyi Toxicológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon: 80 / 20 11 99

* 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

GHS02 láng

Flam. Liq. 2 H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású.

Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.

STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás

Xi; Irritatív

R36:   Szemizgató hatású.
(folytatás a 2. oldalon)
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F; Tűzveszélyes

R11:   Tűzveszélyes.

R52/53-67:   Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A
gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk
A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" (Az
Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve) számítási eljárása értelmében kötelező.
Bódító hatású.

· Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak (A Tanács irányelve 67/548/EGK), de
kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

· 2.2 Címkézési elemek

· EGK irányelvek szerinti jelölés:
A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik.

· A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése:

Xi Irritatív
F Tűzveszélyes

· R-mondatok:
11 Tűzveszélyes.
36 Szemizgató hatású.
52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

· S-mondatok:
9 Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.
16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.
33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
51 Csak jól szellőztetett helyen használható.
61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

* 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

· 3.2 Keverékek
· Leírás:
Ragasztó.
Kaucsukkeverék

· Veszélyes alkotórészek:
(folytatás a 3. oldalon)
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CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
Reg.nr.: 01-2119471330-49

Aceton
 Xi R36;  F R11

R66-67
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

H336

25 - <50%

CAS: 92045-53-9
EK-szám: 927-510-4
Reg.nr.: 01-2119475515-33

Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenített könnyű,
aromásoktól mentesített (benzoltartalom < 0,1 %)

 Xn R65;  Xi R38;  F R11;  N R51/53
R67

 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic
Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

5 - <10%

CAS: 64742-49-0
EK-szám: 931-254-9
Reg.nr.: 01-2119484651-34

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű
 Xn R65;  Xi R38;  F R11;  N R51/53

R67
 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic

Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

5 - <10%

CAS: 92062-15-2
EK-szám: 926-605-8
Reg.nr.: 01-2119486291-36

Lakkbenzin (ásványolaj)
 Xn R65;  F R11;  N R51/53

R66-67
 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic

Chronic 2, H411;  STOT SE 3, H336

2,5 - <5%

CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
Reg.nr.: 01-2119457610-43-0098

Etanol
 F R11
 Flam. Liq. 2, H225

1 - <2,5%

CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6

Hexán
 Xn R48/20-62-65;  Xi R38;  F R11;  N R51/53

R67
Repr. Kat. 3

 Flam. Liq. 2, H225;  Repr. 2, H361f; STOT RE 2,
H373; Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411;

 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

0,1-<0,3%

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

* 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk: Az érintett személyeket vigyük friss levegőre.
· 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: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Lenyelés, illetve hányás esetén a tüdőbe történő behatolás veszélye áll fenn.

 H 

(folytatás a 4. oldalon)
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5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.

· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Robbanásveszélyes gáz-levegő keveréket hozhat létre.
Hevités-égés esetében mérgezőgázok képződhetnek

· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés:
Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
Ne lélegezzük be a robbanási és égési gázokat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Hordjunk személyes védőruházatot.

· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
Akadályozzuk meg a csatornába, árkokba és pincékbe való behatolást.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Akadályozzuk meg a felületen való szétterjedést (például gátak közé történő szorítással vagy az olaj
elzárásával.

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

· 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
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
A tartályokat óvatosan nyissuk és kezeljük.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Csak robbanástól védett helyen használjuk.
A feldolgozás során illékony, gyúlékony alkotórészek szabadulnak fel.
Gőzök a levegőben robbanóképes keveréket képezhetnek.
A kiürített hordóban gyúlékony keverékek keletkezhetnek.

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:

· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Hűvös helyen tároljuk.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.

(folytatás az 5. oldalon)
 H 
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· Tárolási osztály: 3 
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

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

· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:

67-64-1 Aceton
TLV () CK-érték: 2420 mg/m3

AK-érték: 1210 mg/m3

i 

64-17-5 Etanol
TLV () CK-érték: 7600 mg/m3

AK-érték: 1900 mg/m3

· származtatott hatásmentes szint (DNEL(-ek))
· Munkavállalók

67-64-1 Aceton
Börön át DNEL w 186 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Belégzésnél DNEL w 2420 mg/m3 (acute, systemic effects)

1210 mg/m3 (long-term, systemic effects)

92045-53-9 Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenített könnyű, aromásoktól mentesített
(benzoltartalom < 0,1 %)

Börön át DNEL w 300 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Belégzésnél DNEL w 2085 mg/m3 (long-term, systemic effects)

64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű
Börön át DNEL w 13964 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Belégzésnél DNEL w 5306 mg/m3 (long-term, systemic effects)

92062-15-2 Lakkbenzin (ásványolaj)
Börön át DNEL w 13964 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Belégzésnél DNEL w 5306 mg/m3 (long-term, systemic effects)

· Fogyasztók

67-64-1 Aceton
Szájon át DNEL c 62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Börön át DNEL c 62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Belégzésnél DNEL c 200 mg/m3 (long-term, systemic effects)

92045-53-9 Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenített könnyű, aromásoktól mentesített
(benzoltartalom < 0,1 %)

Szájon át DNEL c 149 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Börön át DNEL c 149 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Belégzésnél DNEL c 477 mg/m3 (long-term, systemic effects)

64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű
Szájon át DNEL c 1301 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Börön át DNEL c 1377 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
(folytatás a 6. oldalon)
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Belégzésnél DNEL c 1137 mg/m3 (long-term, systemic effects)

92062-15-2 Lakkbenzin (ásványolaj)
Szájon át DNEL c 1301 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Börön át DNEL c 1377 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Belégzésnél DNEL c 1131 mg/m3 (long-term, systemic effects)

· becsült hatásmentes koncentráció (PNEC (-ek))

67-64-1 Aceton
PNEC sediment 30,4 mg/kg (sediment, freshwater)

3,04 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 29,5 mg/kg (soil)

PNEC water 10,6 mg/l (fresh water)

21 mg/l (intermittent releases)

1,06 mg/l (marine water)

100 mg/l (STP)

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

· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:
További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

· Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
AX szűrő (forráspont tartomány < 61 °C); A szűrő (forráspont tartomány > 60 °C).
Csak kielégítő elszívás nélküli szóráskor.
Rövid ideig alkalmazott szűrőkészülék.
A/P2 szűrő

· Kézvédelem:
· Kesztyűanyag PVC vagy PE kesztyű.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

· Nem fokozott sérülésveszélyes alkalmazási területeken (pl. labor) állandó érintkezés
esetében a következő anyagból készült kesztyű használata megfelelő:
PVC vagy PE kesztyű.

· Állandó érintkezés esetében a következő anyagokból készült kesztyűk használata megfelelő:
PVC vagy PE kesztyű.

· Max. 15 perces állandó érintkezés esetében a következő anyagokból készült kesztyűk
használata megfelelő:
Butilkaucsuk

· Fröccsenés elleni védelemhez a következő anyagokból készült kesztyűk használata
megfelelő:
Nitrilkaucsuk
Természetes kaucsuk (Latex)
Kloroprén-kaucsuk

· A következő anyagokból készült kesztyűk használatra alkalmatlanok:
Bőrkesztyű.
Vastag textilanyagból készült kesztyű.

(folytatás a 7. oldalon)
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· Szemvédelem:
Jól záró védőszemüveg.
Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos.

* 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
· Általános adatok

· Külső jellemzők:
· Forma: Folyékony
· Szín: a termék megjelölés szerint.

· Szag: jellegzetes
· Szagküszöbérték: Nincs meghatározva.

· pH-érték: Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
· Olvadáspont/olvadási tartomány: nem meghatározható
· Forráspont/forrási tartomány: 55 °C

· Lobbanáspont: -21 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú): Nem alkalmazható

· Gyulladási hőmérséklet: 200 °C

· Bomlási hőmérséklet: Nincs meghatározva.

· Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély: Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban
robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének
képződése lehetséges.

· Robbanási határok:
· Alsó: 1,1 Vol %
· Felső: 13,0 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál: 247 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál: 0,88 g/cm3

· Relatív sűrűség Nincs meghatározva.
· Gőzsűrűség Nincs meghatározva.
· Párolgási sebesség Nincs meghatározva.

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

· Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz): Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
· dinamikai 20 °C-nál: 300 mPas
· kinematikai: Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
· Szerves oldószerek: 49,2 %

· Szilárdanyag tartalom: 50,0 %
· 9.2 Egyéb információk További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

 H 
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

· 10.1 Reakciókészség
· 10.2 Kémiai stabilitás

· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
Levegővel alkotott robbanásveszélyes gázkeverékek képződése.
Tisztítatlan üres hordók olyan termékgázokat tartalmazhatnak, amelyek a levegővel robbanóképes
keveréket képeznek.

· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Szénhidrogének

* 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

· Akut toxicitás:
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:

67-64-1 Aceton
Szájon át LD50 oral 5800 mg/kg (patkány)

Börön át LD50 dermal 15688 mg/kg (házi nyúl)

Belégzésnél LC50 / 4 h 76 mg/l (patkány)

64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű
Börön át LD50 dermal > 8000 mg/kg (házi nyúl)

Belégzésnél LC50 / 4 h 43,7 mg/l (patkány)

92062-15-2 Lakkbenzin (ásványolaj)
Szájon át LD50 oral 5500 mg/kg (patkány)

Belégzésnél LC50 / 4 h 50 mg/l (patkány)

· Primer ingerhatás:
· A bőrön: Nem fejt ki ingerlő hatást.
· A szemben: Ingerlő hatás.

· Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes)
· További toxikológiai információk:
Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási
eljárás alapján (Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve). A termék az alábbi
veszélyekkel jár:
A gőzök bődító hatásúak.
Irritatív

* 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:

67-64-1 Aceton
EC50 / 16 h 1700 mg/l (Pseudomonas/Nitrosomonas/Nitrobacter)

EC50 / 48 h 8800 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 48 h 7500 mg/l (leuciscus idus)

LC50 / 96 h 5540 mg/l (oncorhynchus mykiss)
(folytatás a 9. oldalon)

 H 
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NOEC 3400 mg/l (desmodesmus subspicatus)

64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű
EC50 / 48 h 6,96 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 72 h 75,6 mg/l (desmodesmus subspicatus)

LC50 / 48 h 10 mg/l (leuciscus idus)

LC50 / 96 h 14,1 mg/l (oncorhynchus mykiss)

92062-15-2 Lakkbenzin (ásványolaj)
EC50 / 48 h 3 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 72 h 55 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)

LC50 / 96 h 12 mg/l (oncorhynchus mykiss)

· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra ártalmas.

· További ökológiai információk:
· CSB-érték:

67-64-1 Aceton
CSB 2210 mg/g (n.a.)

· 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 termék környezetkárosító anyagokat tartalmaz.
vízi élőlényekre káros

· 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.
Adjuk át a különleges hulladékok gyüjtőjének, vagy vigyük a problémát okozó anyagok gyüjtőhelyére.

· Európai Hulladék Katalógus
08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok

hulladékai

· Ragasztó, száraz, szilárd anyag (nincs elhárító intézkedés)
Kisebb mennyiségeket a háztartási hulladékkal együtt lehet deponálni.
A hulladékkulcs száma 08 04 10: Ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04
09-től.

· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás:
A csomagolóanyag kezelése a csomagolóanyagra vonatkozó rendelkezés szerint történik.
A szennyezett csomagolásokat optimális módon ürítsük ki és ezután ezeket megfrelelő tisztítás után
ismét fel lehet dolgozni.
A nem tisztítható csomagolóanyagok kezelése azonos az anyag kezelésével.

· Ajánlott tisztítószer: Lakkbenzin
(folytatás a 10. oldalon)

 H 



oldalszám: 10/11

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 12.09.2013 Felülvizsgálat 12.09.2013Verziószám 22

Kereskedelmi megnevezés: JOWATAC 471.54

(folytatás a 9. oldalról)

37.1.3

· Országos előírások
2000. XLIII.tv.: A hulladékgazdálkodásról
98/2001 (VI.15.) Korm. r.: A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
164/2003.(X.18.) Korm.r.: A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről

* 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA UN1133

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
· ADR 1133 RAGASZTÓK
· IMDG, IATA ADHESIVES

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR

· osztály 3 (F1) Gyúlékony folyékony anyagok
· Bárcák 3 

· IMDG, IATA

· Class 3 Flammable liquids.
· Label 3 

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant: Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok

· Kemler-szám: 33
· EMS-szám: F-E,S-D

· 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC
kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· Szállítási/egyéb adatok:

· ADR
· Korlátozott menynyiség (LQ) 5L
· Szállítási kategória 2 
· Alagútkorlátozási kód: D/E

· UN "Model Regulation": UN1133, RAGASZTÓK, 3, II

 H 
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok

· Országos előírások:
· További előírások, korlátozások és tiltó rendelkezések
2000: XXV. Tv.: A kémiai biztonságról
25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM e.r.: A munkahelyek kémiai biztonságáról
44/2000. (XII.27.) EüM r.: A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
33/2004. (IV.26.) ESZCSM r.: A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet
módosításáról

· 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
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361f Feltehetően károsítja a termékenységet.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R11 Tűzveszélyes.
R36 Szemizgató hatású.
R38 Bőrizgató hatású.
R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R62 A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.
R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén

tüdőkárosodást okozhat.
R66 Ismételt expozíció a bő r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

· 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
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
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)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak   
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