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BIZTONSÁGI ADATLAP
Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2000.10.10.
Aktualizálás kelte: 2013.08.05.
1.
1.1.

A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
Termékazonosító (a keverék neve): Hartlotstäbe S 94
Termékkód: 40094

1.2.

A keverék felhasználása: keményforrasztó-anyag

1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
Gyártó cég neve:
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestr. 7. 65779 Kelkheim
telefon: +49 (0) 6195 - 800 1
fax: +49 (0) 6195 – 7 44 22
E-mail: zentrale@rothenberger.com
Internet: www.rothenberger.de
Forgalmazó cég neve: ROTHENBERGER
Szerszám- és Gép Kereskedelmi Kft.
cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 26.
telefon: +36-1-347-50-40
fax: +36-1-347-50-59
E-mail Rácz Zoltán: zracz@rothenberger.hu
info@rothenberger.hu

1.4.

Sürgősségi telefonszám:
A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. telefonszáma: 06 80 201199

2.
2.1.

A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA
A keverék osztályozása a gyártó és az 1999/45/EC szerint:
Nem veszélyes keverék
A keverék sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: nincs

2.2.

Címkézési elemek az 1999/45/EC szerint:
Veszélyjel és veszélyszimbólum: nincs
A keverék sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: nincs
A keverék biztonságos használatára utaló S mondatok: nincs
Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: -

2.3.

Egyéb, speciális veszélyek: PBT, vPvB: nem alkalmazható.

3.
ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK
Keverék. Veszélyes összetevők: nincs
Megnevezés

CAS-szám

EINECSszám

%

Osztályozás
67/548/EGK / 1272/2008/EK

-

-

-

-

-

-
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4.
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
4.1.
Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése:
Általános előírások: nincs
4.1.1. Belégzést követően: nincs teendő
4.1.2. Szembe jutás esetén: nincs teendő
4.1.3. Bőrre jutáskor: nincs teendő
4.1.4. Lenyelés esetén: lenyelése nem valószínű
4.2.
A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: nincs további adat
4.3.
A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nincs
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.

7.2.

8.
8.1.

8.2.

9.
9.1.

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Oltóanyag: a keverék nem éghető, minden oltóanyag használható
Nem használható:Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek, bomlástermékek:
nem ismertek veszélyek
Tűzoltóknak szóló javaslat: nincs speciális előírás.
Egyéb: nincs.
INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL
Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:
nincs speciális előírás
Környezetvédelmi óvintézkedések:
ne juttassuk a környezetbe
A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
nincs előírás
További adatok: nincs előírás.
KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:
Használat előtt olvassuk el a használati utasítást és a biztonsági előírásokat.
Tűz- és robbanásvédelem: A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:
Eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszerektől elzárva, száraz, jól szellőző, hűvös
helyen tárolandó.
AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM
Ellenőrzési paraméterek:
Munkahelyi levegőben megengedett határérték: (25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM
együttes rendelet): nincs
Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei: nincs
Az expozíció ellenőrzése: Nincs speciális előírás. Munka közben étkezni, dohányozni
tilos. A munka után mossunk kezet.
Műszaki intézkedések: Nincs külön előírás
Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök (gyártó):
Légzésvédelem: nem indokolt.
Testfelület: nem indokolt
Kézvédelem: nem indokolt
Szemvédelem: nem szükséges.
FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:
halmazállapot:
szilárd, pálca
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szín:
szag:
pH (20 C°):
olvadáspont:
forráspont:
lobbanáspont:
gyulladási hőmérséklet:
gyúlékonyság:
öngyulladás:
robbanási határérték:
robbanásveszély:
sűrűség (20 C°):
vízoldhatóság:
viszkozitás(25 C°):
Egyéb információk:

3/4

barna
semleges
710-880 Co
- C°
- C°
nem éghető
alsó: térf%, felső: térf%
nem robbanásveszélyes
3
8 g/cm
- mPas
A termékre egyéb adat nincs megadva.

10.
STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
10.1. Reakciókészség: előírásszerű tárolás és felhasználás mellett stabil
10.2. Stabilitás: előírásszerű tárolás és felhasználás mellett stabil
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismertek reakciók
10.4. Kerülendő körülmények: nem ismertek
10.5. Kerülendő anyagok: erős savak
10.6. Veszélyes bomlástermékek: előírásszerű felhasználás mellett nem ismertek
11.
TOXIKOLÓGIAI ADATOK
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:
Toxicitás: a keverékre vonatkozó toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.
Primer irritáció/maró hatás, lehetséges egészségi hatások:
Bőrön: nem irritáló
Szembe jutva: nem irritáló
Szenzibilizáló hatás: nem ismert szenzibilizáló hatása.
Krónikus toxicitás, lehetséges krónikus hatások: krónikus toxicitásra utaló speciális
adat nem ismert.
Karcinogenitás, mutagenitás, reprodukcióra gyakorolt hatás (CMR tulajdonságok):
nem ismert CMR tulajdonsága
A terméket nem vizsgálták, toxikológiai minősítése számítási eljárás alapján történt
(1999/45/EG Irányelv).
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Toxicitás: a termékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok.
Nincs környezetre veszélyesként osztályozva.
Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat
Bioakkumulációs képesség: nincs adat
A talajban való mobilitás: nem ismert adat
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazható.
Egyéb adatok, káros hatások: nincs adat káros hatásra.
A termék értékelése a Készítményekről szóló irányelv (1999/45/EG) hagyományos
módszere alapján történt.

13.
ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
13.1. Hulladékkezelési módszerek:
A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó
rendeletben foglaltak az irányadók (lásd a 15.pontot).
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Ajánlott hulladék-kód: 35315 (gyártó adata)
Csomagolás: nem lehet a háztartási szeméttel együtt kezelni.
Ne juttassuk élővízbe, talajba és közcsatornába.
14.

SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
UN-szám
ADR, IMDG, IATA
nem veszélyes áru
UN megnevezés
ADR, IMDG, IATA

nem veszélyes áru

ADR, IMDG, IATA osztály: nem veszélyes áru
A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: A MARPOL ANNEX II, 73/78 II. Melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett
szállítás: nem alkalmazható.
15.
15.1.

SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok:
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18.) a vegyi
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH),
A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK rendelet módosításáról,
az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról,
az Európai Parlament és Tanács 790/2009/EK Rendelete (2009.08.10.)
az
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló
1272/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából
történő módosításáról,
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a
veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról,
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet;
2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról.
15.2. Kémiai biztonsági értékelés: 16.
EGYÉB INFORMÁCIÓK
Aktualizálás: 1-16.pontok (3.változat)
A 3. pontban szereplő R-mondatok jelentése: A 3. pontban szereplő H-mondatok jelentése: A biztonsági adatlap a gyártó által 2012.08.08. HARTLOTSTÄBE S 94 néven kiállított Biztonsági
adatlap, valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk
szerint megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a
vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), a
kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és végrehajtási rendeletei előírásainak. A
felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A felhasználó
saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról.

