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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalko zás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi megnevezés: MB 2K PULVERKOMPONENTE

Cikkszám: 3014

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel ő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt
felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Anyag/készítmény használata Spatulyázó massza
Ellenjavallt felhasználások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Gyártó/szállító:
Remmers GmbH                                                         Remmers Ungarn Kft.
Pf. 1255                                                                          2051 Biatorbágy-Vendel Park, Tormásrét u. 2.
D-49624 Löningen                                                       Tel: +36 23 530 133
Tel.: +49 5432/83-0                                                      Fax: +36 23 532 227
Fax: +49 5432/3985                                                     info@remmers.hu
Információt nyújtó terület:
Munkanapokon 8-16 óráig:
Tel: +36 23 530 133
Fax: +36 23 532 227
info@remmers.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: +36 1 476 6464, +36 80 201 199

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.

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
Figyelmeztet ő mondatok
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

(folytatás a 2. oldalon)
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P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
P280

Szemvédő / arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott

esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
2.3 Egyéb veszélyek a TRGS 613 szerint kromatszegény
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
PBT: Nem alkalmazható
vPvB: Nem alkalmazható

* 3. SZAKASZ: Összetétel/összetev őkre vonatkozó információk

3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
Veszélyes alkotórészek:
CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Reg.nr.: 01-2119444918-26-XXXX

calcium sulphate, natural
uniós munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező
anyag

1-2,5%

CAS: 65997-15-1
EINECS: 266-043-4

cement
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

1-2,5%

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

4. SZAKASZ: Els ősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Belélegzés esetén: Panasz esetén gondoskodjunk orvosi kezelésről.
Bőrrel való érintkezés esetén: A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost.
Szemmel való érintkezés esetén:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
Lenyelés esetén: Azonnal hívjunk orvost.
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek  és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Információ az orvos számára: lásd 3. pont
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 tűzoltó szerek: Különleges intézkedések nem szükségesek.
5.2 Az anyagból vagy a keverékb ől származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Különleges véd őfelszerelés: Különleges intézkedések nem szükségesek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer ű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni véd őeszközök és vészhelyzeti eljárások
Kerüljük a porképződést.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesíté s módszerei és anyagai: Víztől védjük.
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.

(folytatás a 3. oldalon)
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Szakszerű alkalmazás mellett különleges intézkedések nem szükségesek.
Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedések nem szükségesek!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Raktározás:
Együttes tárolással kapcsolatos információk: nincs
További adatok a raktározási körülményekkel kapcsol atban:
Szárazon tároljuk.
Légnedvességtől és víztől védjük.
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználáso k)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* 8. SZAKASZ: Az expozíció ellen őrzése/egyéni védelem

Kiegészít ő információk a m űszaki berendezés kialakításához:
További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

8.1 Ellenőrzési paraméterek
Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet  tárgyát képez ő határértékekkel:
A keverék összekeverésénél kis mennyiségű amónia szabadulhat fel. Gondoskodjon a megfelelő
szellőzésről vagy az összekeverést ne zárt helyen végezze.
CAS: 7778-18-9 calcium sulphate, natural
TLV AK-érték: 6* mg/m3

*resp
CAS: 65997-15-1 cement
TLV AK-érték: 10 mg/m3

Kiegészít ő információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

8.2 Az expozíció ellen őrzése
Személyes véd őfelszerelés:
Általános védelmi és higiéniai intézkedések:
Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk.
Alkalmazzunk megelőző bőrvédelmet bőrvédő kenőcs használatával.
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
Légzésvédelem:
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges.
ABEK/P2 szűrő
Kézvédelem:
Védőkesztyű.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás
figyelembevételével történt.
Keszty ű anyaga
Nitrilkaucsuk
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt
jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni
kell.
Áthatolási id ő a keszty ű anyagán
Az EN 374, III. rész szerint meghatározott behatolási időket nem a gyakorlatnak megfelelő feltételek
között mérik. Ezért javasoljuk, hogy a maximális hordási idő a behatolási idő 50 %-ának megfelelő
legyen.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

(folytatás a 4. oldalon)
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Szemvédelem: Jól záró védőszemüveg.
Testvédelem: Védőruházat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

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

Forma: Por.
Szín: szürke

Szag: cementszerű
Szagküszöbérték: Nincs meghatározva.

pH-érték 20 °C-nál: ca. 12

Állapotváltozás
Olvadáspont/fagyáspont: > 1000 °C
Forráspont/ tartomány: Nincs meghatározva

Lobbanáspont: Nem alkalmazható

Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): Nincs meghatározva.

Gyulladási h őmérséklet: Nem alkalmazható

Bomlási h őmérséklet: Nincs meghatározva.

Öngyulladási h őmérséklet: Az anyag magától nem gyullad.

Robbanásveszélyesség: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

Robbanási határok:
Alsó: Nincs meghatározva.
Felső: Nincs meghatározva.

Gőznyomás: Nem alkalmazható

Sűrűség: Nincs meghatározva.

Töltési s űrűség: 1,1 kg/m3

Relatív s űrűség Nincs meghatározva.
Gőzsűrűség Nem alkalmazható
Párolgási sebesség Nem alkalmazható

Oldhatóság/keverhet őség az alábbiakkal:
Víz: Oldható.

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: Nincs meghatározva.

Viszkozitás:
dinamikus: Nem alkalmazható
kinematikus: Nem alkalmazható

Szerves oldószerek: 0,0 %

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

rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
10.2 Kémiai stabilitás
Hőbomlás/kerülend ő körülmények: Rendeltetés szerinti raktározás és kezelés esetén nincs bomlás.
10.3 A veszélyes reakciók lehet ősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
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.

(folytatás az 5. oldalon)
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11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Besorolás releváns LD/LC50-értékek: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Bőrkorrózió/b őrirritáció:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:
Súlyos szemirritációt okoz.
Szenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Csírasejt-mutagenitás:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Rákkelt ő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Reprodukciós toxicitás:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) :
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Ismétl ődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
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.
További ökológiai információk:
Általános információk:
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
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 hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ajánlás:
A megadott hulladékjegyzési kódok ennek a terméknek a rendeltetésszerű használata alapján tett
ajánlások. A felhasználó speciális felhasználási és elszállítási eljárásai alapján, adott esetben más
hulladékjegyzési kód is hozzárendelhető.
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
Európai Hulladék Jegyzék
17 01 01 beton

Tisztítatlan csomagolások:
Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

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

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel ő szállítási megnevezés
ADR, 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:
Marine pollutant: Nem

14.6 A felhasználót érint ő különleges
óvintézkedések Nem alkalmazható

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

Szállítási/egyéb adatok: A fenti rendelkezések alapján az anyag szállítása
nem jár veszéllyel.

UN "Model Regulation": Érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

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

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A szállítási előírásokat a mindenkori „Műszaki adatlapokon“ nézheti meg.
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak
garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

Lényeges mondatok
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.

Az adatlapot kiállító hatóság: Termékbiztonsági osztály / EHS
Rövidítések és mozaikszavak:
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 Harmonised 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)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória


