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* 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

· 1.1 Termékazonosító

· Kereskedelmi megnevezés: 4CR 5625 PU-Kunststoffkl.KompA
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· Anyag/készítmény használataRagasztóanyag

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Donaustraße 2
94469 Deggendorf
Tel.: +49 (0) 4841/665015
Fax:  +49 (0) 4841/665016
e-Mail: order@4cr.de

· 1.4 Sürgısségi telefonszám:
+49(0)700 24112112 (CRM)
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel: +36 1 / 476 6464 , +36 80 / 20 11 99

* 2 A veszély meghatározása

· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézésérıl és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint nincs osztályozva.

· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozástörölve
· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információktörölve

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézésÉrvénytelen
· Veszélyt jelzı piktogramokÉrvénytelen
· FigyelmeztetésÉrvénytelen
· Figyelmeztetı mondatokÉrvénytelen
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3 Összetétel vagy az összetevıkre vonatkozó adatok

· 3.1 Kémiai jellemzés: Anyagok
· CAS-számmal történt megjelölés
2K-Klebstoff Polyol-Komponente

* 4 Elsısegélynyújtás

· 4.1 Az elsısegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk:Különleges intézkedések nem szükségesek.
· Belélegzés után:Gondoskodjunk friss levegırıl; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bırrel való érintkezés után:Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.

· Lenyelés után:Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.
(folytatás a 2. oldalon)
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· 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
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* 5 Tőzvédelmi intézkedések

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

· 5.2 Az anyagból vagy a keverékbıl származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 5.3 Tőzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védıfelszerelés:Különleges intézkedések nem szükségesek.

* 6 Intézkedések véletlenszerő expozíciónál

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védıeszközök és vészhelyzeti eljárásokNem szükséges.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:Mechanikusan vegyük fel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védıfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

* 7 Kezelés és tárolás

· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedésekKülönleges intézkedések nem szükségesek.
· Tőz- és robbanásvédelmi információk:Különleges intézkedés nem szükséges.

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Nincsenek különleges követelmények.

· Együttes tárolással kapcsolatos információk:Élelmiszerektıl elkülönítve tároljuk.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Nincs.
· Tárolási osztály:11
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8 Az expozíció ellenırzése/egyéni védelem

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

· 8.1 Ellenırzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képezı határértékekkel:Érvénytelen
· Pótlólagos információk:A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

· 8.2 Az expozíció ellenırzése
· Személyes védıfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.

· Légzésvédelem:Csak aerosol vagy ködképzıdés esetén szükséges a védıálarc.
(folytatás a 3. oldalon)
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· Kézvédelem:
Megfelelı vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyőanyagot javasolni.

Védıkesztyő.

A kesztyő anyagának át nem eresztı képességőnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
A kesztyő anyagának kiválasztása az áttörési idı, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.

· Kesztyőanyag
Az alkalmas kesztyő kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem az egyéb minıségi jellemzıktıl is függ, ami
gyártótól függıen más és más lehet.

· Áthatolási idı a kesztyőanyagon
A pontos behatolási idıt a kesztyő gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

· Szemvédelem:Nem szükséges

* 9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

· 9.1 Az alapvetı fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
· Általános adatok
· Külsı jellemzık:

Forma: Pasztaszerő anyag
Szín: Nincs meghatározva.

· Szag: jellegzetes
· Szagküszöbérték: Nincs meghatározva.

· pH-érték: Nem alkalmazható

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

· Lobbanáspont: Nem alkalmazható

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú):Az anyag nem gyúlékony.

· Gyulladási hımérséklet:

Bomlási hımérséklet: Nincs meghatározva.

· Öngyulladás: Nincs meghatározva.

· Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Robbanási határok:
Alsó: Nincs meghatározva.
Felsı: Nincs meghatározva.

· Gıznyomás: Nem alkalmazható

· Sőrőség 20 °C-nál: 1,45 g/cm3 (DIN EN ISO 2811-1)
· Relatív sőrőség Nincs meghatározva.
· Gızsőrőség Nem alkalmazható
· Párolgási sebesség Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhetıség az alábbiakkal:
Víz: Oldhatatlan.

(folytatás a 4. oldalon)
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· Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz): Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai: Nem alkalmazható
kinematikai: Nem alkalmazható
Szerves oldószerek: 0,0 %

Szilárdanyag tartalom: 100,0 %
· 9.2 Egyéb információk További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* 10 Stabilitás és reakciókészség

· 10.1 Reakciókészség
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendı feltételek:Rendeltetésszerő használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetıségeVeszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendı körülményekTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhetı anyagok:További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek:Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11 Toxikológiai adatok

· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás:
· Primer ingerhatás:
· A bırön: Nem fejt ki ingerlı hatást.
· A szemben:Nem lép fel ingerlı hatás.
· Érzékenyítés:Szenzibilizáció (nem ismeretes)
· További toxikológiai információk:
Szakszerő kezelés és rendeltetésszerő alkalmazás esetén a termék tapasztalatunk és a rendelkezésre álló
információk szerint nem fejt ki egészségkárosító hatást.
Az EK listák legutóbbi kiadása alapján az anyag nem jelölésköteles.

* 12 Ökológiai információk

· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóságTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képességTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitásTovábbi 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.

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatásokTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
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13 Ártalmatlanítási szempontok

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Kisebb mennyiségeket a háztartási hulladékkal együtt lehet deponálni.

· Európai Hulladék Katalógus
08 04 10 ragasztók, tömítıanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-tıl

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

* 14 Szállításra vonatkozó információk

· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA Érvénytelen

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelı szállítási megnevezés
· ADR, ADN, IMDG, IATA Érvénytelen

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· osztály Érvénytelen

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant: Nem

· 14.6 A felhasználót érintı különleges óvintézkedésekNem alkalmazható

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

· UN "Model Regulation": - 

* 15 Szabályozással kapcsolatos információk

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

· Országos elıírások:
Vonatkozó törvények és rendeletek
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:
-  2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról;
-  25/2000(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
-  44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások ill.
   tevékenységek részletes szabályairól, anyagok kezelésérıl , és mindenkor érvényes módosításai;
-  1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és
   és korlátozásáról (REACH), és mindenkor érvényes módosításai
Veszélyes hulladékra vonatkozó elıírások:
-  2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról, és mindenkor érvényes módosításai;
Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:
-  220/2004 (VII. 21.) Korm r., és mindenkor érvényes módosításai;
Munkavédelemre vonatkozó elıírások:
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl, és minenkori érvényes módosításai; .
Szállításra vonatkozó elıírások:
- 20/1979. (IX. 18) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti szállításáról

(folytatás a 6. oldalon)
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  szóló Európai Megállapodás (ADR I. és II. Kötet)  ‘A’ és “B” Mellékletének kihirdetésérıl
  és belföldi alkalmazásáról, ill. mindenkor érvényes módosításai.

· Foglalkoztatási korlátozással kapcsolatos információk
Vegyük figyelembe a fiatalkorúakra vonatkozó foglalkoztatási korlátokat.

· 15.2 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 szerzıdéses jogviszonyt.

· 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
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

· * Az adatok az elızı verzióhoz képest megváltoztak  
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