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Az anyag/készítmény és a vállalat megnevezése

A termék adatai
Kereskedelmi név:: WIRE GLUE KLEBER Az anyag/készítmény alkalmazása: ragasztóanyag
Gyártó/szállító:
Berger + Schröter GmbH Voerder Straße 83 D-58135 Hageti / Germany/Németország
fon: +49 2331 624 00 20 fax:+49 2331 624 00 10
Felvilágosítást adó illetékes helyek
Abteilung Produktsicherheit (termékbiztonsági osztály) Eckhard Schröter eckhard.schroeter@schroeter.de
Veszélyfelvilágosítás:
fon:+49 2331 624 00 20
Üzleti idő: hétfő-csütörtök: 08:00-16:00, péntek: 08:00-14:00

2 Lehetséges veszélyek
Veszélyek megadása: A termék nem veszélyes anyag a 67/548/EU irányelv értelmében. Speciális veszélyességi
információk az ember és a környezet számára:
A termék nem kötelezett megjelölésre az "Általános besorolási irányelvek az EU készítmények számára"
meghatározási eljárás legutolsó érvényes változata alapján.
Osztályozási rendszer:
Az osztályozás megfelel az aktuális EU-jegyzékeknek, azonban ki kell egészíteni szakirodalmi- és cégadatokkal.

3 Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó adatok
Vegyi jellemzés Veszélyes alkotórészek; elmarad
További tudnivalók: Az említett veszélyességi előírások szövege a 16. fejezetben található.

4 Elsősegély-teendők
Általános teendők: Nincs szükség különleges intézkedésekre.
Belélegzés után: Gondoskodjon friss levegőről, panaszok esetén forduljon orvoshoz.
Miután a bőrre jutott: Bőrét vízzel és szappannal azonnal mossa meg és jól öblítse le.
Miután a szembe jutott: A szemet nyitott szemrés mellett folyó vízzel több percen át öblítse.
Lenyelés után:
Öblítse ki a száját, és bőségesen igyon rá vizet.
Ezután forduljon orvoshoz.

--------------------------------------- D —
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5 Tűzvédelmi intézkedések
Megfelelő oltóanyagok:
C02, oltópor vagy fecskendezett vízsugár, a nagyobb tüzet fecskendezett vízsugárral vagy alkoholálló habbal oltsa el.
Az anyag, annak égéstermékei, vagy a keletkező gázok általi rendkívüli veszélyeztetés:
Tűz esetén felszabaduló anyagok
szénmonoxid (CO)
széndioxid (C02)
Speciális védőfelszerelés: Viseljen a környezeti levegőtől független légzőkészüléket.
További adatok A veszélyeztetett tartályokat hűtse vízsugárral.

6 Intézkedések véletlen kiszabadulás esetére
Személyekre vonatkozó biztonsági intézkedések: Gondoskodjon kielégítő szellőzésről. Környezetvédelmi teendők: Ne
engedje bejutni a csatornába vagy az élővizekbe.
Tisztítási/felszedési eljárás:
Folyadéklekötő anyaggal (homokkal, kovafölddel, savkötő anyaggal, univerzális kötőanyaggal) szedje fel, és szabályszerűen
távolítsa el.
A szennyezett anyagot hulladékként távolítsa el a 13. fejezetnek megfelelően.
További tudnivalók: Nem szabadulnak fel veszélyes anyagok.

7 Kezelés és raktározás
Kezelés:
Tanácsok a biztonságos kezeléshez:
Jól lezárt csomagolóeszközben hűvös és száraz helyen tárolja.
Óvja a hőtől és közvetlen napsugárzástól.
Tűz- és robbanásvédelmi tanácsok:
A termék éghető.
Tartsa távol éghető anyagoktól, nyílt lángtól és tűzforrásoktól.
Tárolás:
A raktárhelyiségek és a tartályok követelményeir: Csak az eredeti csomagolásban tárolja. Tudnivalók az együtttárolásról
Ne tárolja savakkal együtt.
Ne tárolja alkáliákkal (lúgokkal) együtt.
Tárolja oxidálószerektől elkülönítve.
Tárolja redukálószerektől elkülönítve.
A tárolási feltételekkel kapcsolatos további információk:
Jól lezárt csomagolóeszközben hűvös és száraz helyen tárolja.
Óvja a hőtől és közvetlen napsugárzástól.
Fagytól védje.
Raktározási osztály: 10 - éghető folyadékok (amennyiben nem a 3A-ban vagy a 3B-ben)
Osztályozás az
üzembiztonsági rendelet szerint (BetrSichV): -

8 A kitettség korlátozása és felügyelete/személyi védőfelszerelések
A műszaki felszerelések létesítésére vonatkozó kiegészítő teendők: Nincsenek további adatok, lásd 7. pont.
(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
Alkotórészek a munkahelyekre vonatkozó ellenőrizendő határértékekkel:
További tanácsok: Alapul szolgáltak a gyártáskor érvényes jegyzékek.
Személyes védőfelszerelés:
Általános védelmi-és higiéniai intézkedések:
A vegyi anyagokkal való érintkezéskor a szokásos óvintézkedéseket kell figyelembe venni.
A szennyeződött, átitatódott öltözéket azonnal le kell vetni.
Szünetek előtt és a munkaidő végén mosson kezet.
A légzőszervek védelme:
Rövid idejű vagy csekély terhelés esetén légszűrő készülék, míg erősebb vagy hoszabb terhelés esetén
környezeti levegőtől független légzőkészülék használata javasolt.
A kéz védelme:
Védőkesztyű
A kesztyű anyagának vízhatlannak és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.
A hiányzó vizsgálatok miatt nem adható ajánlás a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben alkalmazandó
védőkesztyű anyagára.
A kesztyű anyagának a kiválasztása az átszakadási idő, az áthatolási sebesség és az öregedés alapján.
A kesztyű anyaga
Szintetikus gumiból készült védőkesztyűk.
Egy megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem további minőségi ismertetőjegyektől függ,
és gyártótól függően különbözik. Mivel a termék több anyagból összeállított keverék, a kesztyűanyagok
állékonysága előre nem határozható meg, és a használat előtt meg kell vizsgálni.
A kesztyű anyagán való áthatolás ideje
A pontos átszakadási időt a védőkesztyű gyártójától tudhatja meg, és be kell tartani.
A szem védelme: védőszemüveg.
A test védelme: munkaruha.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok
Általános adatok
Forma:

folyadék

Szín:
Szag:

fekete
a termékre jellemző

Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány
Nincs megadva
Forráspont/forrás-tartomány
100°C
Dermedési hőmérséklet/-tartomány: 0°C
Lobbanáspont

Nem alkalmazható

Öngyulladási hajlam:

A termék öngyulladásra nem hajlamos.

Robbanásveszély:

A termék nem robbanásveszélyes.

Robbanási határok
Alsó
felső:
Gőznyomás 20°C-on:
(Folytatás a 4. oldalon) --- D —

nincs meghatározva
nincs meghatározva
17,5 mm Hg

4 oldal az 5-ből

BIZTONSÁGI ADATLAP
az 1907/2006/EU irányelv, 31-es cikkelye szerint
Átdolgozva: 2012.01.06.

Kinyomtatás dátuma: 2008.08.07.
Kereskedelmi név:: WIRE GLUE KLEBER
(Folytatás a 3. oldalról)
Sűrűség 20°C-on:

1,9 g/cm3

Oldhatóság/keverhetőség
vízben/vízzel:

teljes mértékben keverhető

pH-érték (- g/1) 25°C-on:

5

Viszkozitás
dinamikus:

Nincs megadva

Oldószertartalom:
VOC/EU
VOC/EU

32,00 %

10 Stabilitás és reaktivitás
Hőbomlás/kerülendő körülmények
Nem bomlik rendeltetésszerű használat mellett.
Veszélyes reakciók:
Reakciók savakkal, alkáliákkal, és oxidálószerekkel.
Reakciók redukálószerekkel.
Veszélyes bomlástermékek: szénmonoxid és széndioxid

I I Toxikológiai adatok
Akut mérgező hatás:
Az osztályozáshoz fontos LD/LC50-értékek: nincs meghatározva Primér ingerlő
hatás a bőrre: nincs ingerlő hatás (OECD 404) A szemre: nincs ingerlő hatás
Érzékenyítés: Nem ismert érzékenyítő hatás További toxikológiai tudnivalók::
A termék nem kötelezett megjelölésre az "Általános besorolási irányelvek az EU készítmények számára"
meghatározási eljárás legutolsó érvényes változata alapján.
Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján a
terméknek nincs az egészségre káros hatása.

12 Ökológiai adatok
Ökotoxikus hatások
Vízi toxicitás: nincs meghatározva Általános tudnivalók:
Vízveszélyeztetési osztály: 1 (saját besorolás): enyhén vízveszélyeztető.
Hígítatlanul, ill. nagyobb mennyiségben ne engedjük a talajvízbe, az élővizekbe, vagy a csatornába.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D —

(Folytatás az 5. oldalon) (Folytatás a 4. oldalról)
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13 Tudnivalók az eltávolításról

Termék:
Javaslat: Az eltávolítást a hatósági előírások szerint végezze.
Európai Hulladékkatalógus
07 00 00 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN (szerves-kémiai hulladékok)
07 02 00 Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern (műanyagok, szintetikus gumi és
műszál előállításából, forgalmazásából és alkalmazásából származó hulladékok)
07 02 08 Andere Reaktions- und Destillationsrückstände (más reakciós- és desztillációs hulladékok)
Szennyezett csomagolások:
Javaslat: Az eltávolítást a hatósági előírások szerint végezze.
Ajánlott tisztítószer: Víz, esetleg tisztítószer adalékolással.

14 Szállítási adatok
Szárazföldi szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE (határátlépéssel/belföldi): ADR/RID-GGVS/E
osztály: Szállítás tengeri hajóval IMDG/GGVSee:
IMDG/GGVSee-osztály:
Tengeri szennyezőanyag:
nincs
Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:
ICAO/IATA-osztály:
További szállítási adatok: Nem veszélyes áru a fenti rendeletek szerint

15 JOGI ELŐÍRÁSOK ADATAI
Megjelölés az EU-irányelvek szerint
A vegyi anyagokkal való ténykedéskor szokásos óvintézkedéseket kell figyelembe venni.
A terméket nem kell megjelölni az EU-irányelvek/GefStoffV (veszélyes hulladékok) szerint.
Nemzetközi előírások:
Az ipari biztonsági előírás szerinti osztályozás (BetrSichV): Műszaki útmutató, levegő:
Osztály
részarány %
A készítményt abba az osztályba (I, II, III) kell besorolni, amelybe a hozzá legközelebb álló hatású anyagok vannak
besorolva.
Ezt az értékelést a megfelelő adatok hiányában nem lehet elvégezni. Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (saját
besorolás): enyhén vízveszélyeztető.

16 Egyéb adatok
Az adatok ismereteink mai szintjén alapszanak, azonban nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem képezik
szerződéses jogviszony alapját.
Az adatlapot kiállító részleg: Termékbiztonsági osztály

