Biztonsági adatlap
1907/2006/EK rendelet szerint
Kereskedelmi elnevezés :

BLU-TACK 60G
Deutsch

Átdolgozás kelte :

09.11.2010

Nyomtatás kelte :

08.09.2011

Verzió (Felülvizsgálat) :

1.

Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1

Termékazonosító

4.0.1 (4.0.0)

BLU-TACK 60G
Deutsch
1.2

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása
Butil tömítoanyag profil alakban

Illetve ellenjavallt felhasználása
Nem ismert
1.3

1.4

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Bostik GmbH
Gyártó/szállító :
An der Bundesstraße 16
Utca :
Ország/postai irányítószám/város : 33829 Borgholzhausen
+49 (0) 5425-801-0
Telefon :
+49 (0) 5425-801-140
Telefax :
msds.germany@bostik.com
Partner kérdések esetén :
Sürgősségi telefonszám
Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal hívható telefonszáma:
36-1/476-6400
36-80/201-199 (zöldszám)

2.

A veszély meghatározása

2.1

Az anyag vagy keverék osztályozása
Irányelv 67/548/EGK vagy 1999/45/EK
-

2.2

Címkézési elemek

2.3

Egyéb veszélyek

Nincs
Nincs

3.

Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2

Keverékek
Veszélyes alkotórészek
-

4.

Elsősegélynyújtás

4.1

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
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Általános tájékoztatás
Nincs szükség különleges intézkedésre.

Lenyelés után
Megbetegedés esetén forduljon orvoshoz.
4.2

A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Nem ismert

4.3

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nincs

5.

Tűzvédelmi intézkedések

5.1

Oltóanyag
A megfelelő tűzoltó készülék
Széndioxid, oltópor vagy vízpermetsugár. A nagyobb égést vízpermetsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal kell oltani.

Tűzoltó készülék, amelyet biztonsági okokból tilos használni
vízsugár
5.2

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Nincs

5.3

Tűzoltóknak szóló javaslat
Nem szükséges.

6.

Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Nincs

6.2

Környezetvédelmi óvintézkedések
Nincs szükség különleges intézkedésre.

6.3

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Mechankusan szedjük fel. Az előírásoknak megfelelően távolítjuk el.

6.4

Hivatkozás más szakaszokra

6.5

Kiegészítő tájékoztatás

Nincs
Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.

7.

Kezelés és tárolás

7.1

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Tájékoztatás a tűz- és a robbanásvédelemről
Nincs szükség különleges intézkedésre.

7.2

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
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Raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények
Nincsenek különleges követelmények.

Tájékoztatás az együttes raktározáshoz
Nincs

További adatok tárolási feltételekről
Raktározási osztály :
7.3

13

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Butil tömítoanyag profil alakban

8.

Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1

Ellenőrzési paraméterek
Nincs

8.2

Az expozíció ellenőrzése
Személyes védőfelszerelés
Vegyük figyelembe a vegyszerekre vonatkozó általános óvintézkedéseket. Munkaszünetek előt és műszak végén mossunk
kezet.

Légutak védelme
Nem szükséges.

Kézvédelem
Nem szükséges.

Szemvédelem
Nem szükséges.

9.

Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Megjelenés
Alak :

Szilárd ragacsos massza.

Szín :

kék

Szag :

enyhe, jellemző

Biztonságra vonatkozó adatok
Olvadáspont/olvadástartomány
:

not applicable

Lobbanáspont :

9.2

Combustible

Sűrűség :

( 20 °C )

Vízoldhatóság :

( 20 °C )

ca.

1,8

c,c,
g/cm3

insoluble

Egyéb információk
A termék nem öngyulladó. A termék nem robbanásveszélyes.

10. Stabilitás és reakciókészség
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Reakciókészség
Nem léteznek információk a termékről.

10.2

Kémiai stabilitás

10.3

A veszélyes reakciók lehetősége

Nem léteznek információk a termékről.
Nem léteznek információk a termékről.
10.4

Kerülendő körülmények
Rendeltetésszerű alkalmazás mellett nem.

10.5

Nem összeférhető anyagok
Nincsenek ismert veszélyes reakciók.

10.6

Veszélyes bomlástermékek
A termikus bomlástermékek éghetok és levegovel robbanóképes elegyeket képezhetnek.

11. Toxikológiai adatok
11.1

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Nem léteznek információk a termékről.

11.2

Gyakorlati tapasztalatok
A borön: Nincs ismert ingerhatás.
A szemen: Nincs ismert ingerhatás.
Érzékennyé tétel: Érzékennyé tevo hatás nem ismert.
Egyéb megfigyelések
Szakszeru bánás és rendeltetésszeru használat esetén a termék tapasztalataink és a meglevo információk szerint nem okoz
semmiféle egészségkárosító hatást.

12. Ökológiai információk
12.1

Toxicitás

12.2

Perzisztencia és lebonthatóság

Nem léteznek információk a termékről.
Nem léteznek információk a termékről.
12.3

Bioakkumulációs képesség
Nem léteznek információk a termékről.

12.4

A talajban való mobilitás
Nem léteznek információk a termékről.

12.5

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

12.6

Egyéb káros hatások

Nem léteznek információk a termékről.
Nem léteznek információk a termékről.
12.7

További tájékoztatás
Nem szabad hagyni, hogy hígítás nélkül vagy nagyobb mennyiségekben a talajvízbe, vizekbe vagy a csatorbába jusson.
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13. Ártalmatlanítási szempontok
13.1

Hulladékkezelési módszerek
Javaslat
A helyi hatósági eloírások betartása mellett a háztartási hulladékkal ill. ipari hulladékkal együtt lerakható vagy elégetheto.
Hulladékkulcs
Hulladékkulcs:
08 04 10 : ragasztók és tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től

14. Szállításra vonatkozó információk
14.1

UN-szám

14.2

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

A nemzeti/nemzetközi közuti, vasuti, tengeri és légi közlekedésben a termék nem minősül veszélyes anyagnak.
A nemzeti/nemzetközi közuti, vasuti, tengeri és légi közlekedésben a termék nem minősül veszélyes anyagnak.
14.3

Szállítási veszélyességi osztály(ok)
A nemzeti/nemzetközi közuti, vasuti, tengeri és légi közlekedésben a termék nem minősül veszélyes anyagnak.

14.4

Csomagolási csoport
A nemzeti/nemzetközi közuti, vasuti, tengeri és légi közlekedésben a termék nem minősül veszélyes anyagnak.

14.5

Környezeti veszélyek

14.6

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A nemzeti/nemzetközi közuti, vasuti, tengeri és légi közlekedésben a termék nem minősül veszélyes anyagnak.
Nincs

15. Szabályozással kapcsolatos információk
15.1

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok
Nemzeti előírások
Vízveszélyeztetési osztály
Osztály : 1 Classification according to VwVwS

15.2

Kémiai biztonsági értékelés
Nem léteznek információk a termékről.

16. Egyéb információk
Az adatlapot kiállító osztály
Labor.

Partner kérdések esetén
Dr. K.M. Müller
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A tájékoztatás az ismereteink mai szintjét tükrözi, a termék tulajdonságainak megígérését viszont nem jelenti, szerződésnek megfelelő
jogi viszony nem keletkezik belőle.
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