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01. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása
Kereskedelmi név
EURO 3000 Vlies blue-control tapétaragasztó kék indikátoros kontrollal
(EURO 3000 Vlies blue-control Kleber) (0513-OE)

Az anyag/készítmény felhasználása
Ragasztó gyapjúrostos (vlies) tapétához.

Gyártó/szállító
PUFAS Werk KG

Utca
Im Schedetal 1

Ország/postai irányítószám/város
D - 34346 Hann. Münden

Telefon/telefax
+49 (0)5541 7003-01 / +49 (0)5541 7003-50

Felvilágosítás szükség esetén
+49 (0)5541 7003-41/-64 , normál ügyfélfogadási időben
E-Mail: sds@pufas.de

02. A veszélyek azonosítása
A veszélyek megnevezése
Nincsenek veszélyjelölések

03. Összetétel/tájékoztatás az alkotórészekről
Kémiai jellemzés
Nyersanyagbázis: Keményítőszer, műgyantapor és színindikátor

Veszélyes alkotórészek
-

04. Elsősegélynyújtási intézkedések
Belélegzés után
Gondoskodjunk friss levegőről.

Bőrrel való érintkezés után
Mossuk le vízzel, majd jól öblítsük le.

Szemmel való érintkezés után
Öblítsük le bő vízzel.

Lenyelés után
Itassunk sok vizet. Hívjunk orvost!

05. Tűzvédelmi intézkedések
A megfelelő tűzoltó készülék
hab, CO2, száraz oltószer, vízpermet, permetsugár,

Tűzoltó készülék, amelyet biztonsági okokból tilos használni
vízsugár

A magából az anyagból vagy a készítményből, az égéstermékekből, a keletkező gázokból
származó különleges expozíciós veszély
Nincs szükség különleges intézkedésre.

A tűzoltók különleges védőfelszerelése
A tűzben képződő gázokat ne lélegezzük be. Adott esetben a légzőszerveket védő berendezésre lehet szükség.

06. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén
Személyi óvintézkedések, mint például
Kerüljük a porképződést. Minden gyújtóforrást távolítsunk el.
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Környezetvédelmi óvintézkedések, mint például
Akadályozzuk meg a bekerülését csatornába.

Tisztítási módszerek, mint például
Mechanikusan szedjük fel.

Kiegészítő tájékoztatás
Nedvességtől és víztől tartsuk távol

07. Kezelés és tárolás
Tájékoztatás a biztonságos kezelésről
Az anyag csak olyan helyen használható, ahol nincs nyílt láng, tűz vagy más gyújtóforrás.

Tájékoztatás a tűz- és a robbanásvédelemről
Akadályozzuk meg a por képződését, mert ebből porrobbanási veszély következik. Gyújtóforrástól tartsuk távol és jó szellőztetésről
gondoskodjunk.

Tájékoztatás az együttes raktározáshoz
Nem ismert

További adatok tárolási feltételekről
A tartályt szárazon és jól elzárva tartsuk. Szabadban ne tároljuk

08. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések
Személyes védőfelszerelés
Általános egészségügyi és védőintézkedések
Munkaszünetek előtt és műszak végén mossunk kezet. Munka közben ne együnk és igyunk - ne dohányozzunk.

Légutak védelme
A por belélegzését kerüljük el.

Kézvédelem
Nincs szükség különleges intézkedésre.

Szemvédelem
Nincs szükség különleges intézkedésre.

Bőrvédelem
Nincs szükség különleges intézkedésre.

Környezetvédelmi intézkedések
Lásd 7-es és 8-as fejezetet is.

09. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenés
Alak :
Szín :
Szag :

pikkelyek
enyhén sárgás
szagtalan

Biztonságra vonatkozó adatok
Olvadáspont :
Forráspont :
Lobbanáspont :
Gyulladási hőmérséklet :
Gőznyomás :
Sűrűség :
Töltési tömörség :
Vízoldhatóság :
pH-érték :
Kifolyási idő :

( 1013 hPa )
( 1013 hPa )
>
>
( 50 °C )
( 20 °C )
ca.
( 20 °C )
( 20 °C / 50 g/l )
( 20 °C )

nem alkalmazható
nem alkalmazható
125
200
nem alkalmazható
nem áll rendelkezésre
700
megoldatható
7,5 - 9
nem alkalmazható

°C
°C

kg/m3

Kiegészítő tájékoztatás
A fizikai adatok csak körülbelüli értékek és a használt, a biztonsággal összefüggő komonens(ek)re vonatkoznak.
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4 mm-es csésze, DIN
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10. Stabilitás és reakcióképesség
Kerülendő anyagok
Rendeltetésszerű alkalmazás mellett nincs.

Veszélyes bomlástermékek
CO2-fejlődés

További adatok
porrobbanási veszély

11. Toxikológiai információk
Gyakorlati tapasztalatok
Szakszerű használat és a munkaegészségügyi intézkedések figyelembevétele mellett káros hatások az egészségre nem várhatók.

12. Ökológiai információk
Adatok az eliminációról (perzisztencia és lebonthatóság)
Adatok az összetételről nem állnak rendelkezésre.

Ökotoxicitás
Nem ismert

További ökológiai tájékoztatás
A vizekbe vagy csatornába való bejutását akadályozzuk meg.

13. Ártalmatlanítási útmutató
Anyag / előállítás
Javaslat
A helyi hivatalos előírások figyelembevételével rendesen eltávolítjuk. Vagy megkeményítés után házi hulladékkal együtt tárolható.
Hulladékkulcs
Szállítási állapot:
EWC- kód: 08 04 10
Feldolgozási állapot:
EWC- kód: 08 04 14
---------------Illetve
EWC- kód: 17 09 04

Tisztítatlan csomagolás
Javaslat
A szennyezett csomagolásokat maradéktalanul kiürítjük. Ezeket megfelelő tisztítás után recyclingba lehet adni.
Hulladékkulcs
EWC- kód: 15 01 05
------------Tisztítatlan csomagolásokat úgy kell kezelni, mint az anyagot.

14. Szállítási információk
További tájékoztatás a szállításról
A nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi közlekedésben a termék nem minősül veszélyes anyagnak. Nedvességtől védjük meg.
Kerüljük a nedvességet.

15. Szabályozási információk
Megnevezés az EK irányelve szerint
Adataink szerint a készítmény nem veszélyes.
További tájékoztatás
DecoPaint-Irányelv (2004/42/EG):
- Nem tartozik ezen irányelv hatálya alá

Oldal : 3 / 4

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

EURO 3000 Vlies blue-control tapétaragasztó kék indikátoros kontrollal

Átdolgozás kelte :
Átdolgozás kelte :

(EURO 3000 Vlies blue-control Kleber)
0513-OE
Verzió :
01.07.2010
Nyomtatás kelte :

1.1.0
09.07.2010

16. Egyéb információk
Egyéb tájékoztatás
A biztonságra vonatkozó változtatások
15. További tájékoztatás
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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