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Verziószám:      2015/01 
A biztonsági adatlap elkészítésének kelte:  2015. június 1. 
Felülvizsgálat kelte:     - 
Az előző verzió hatályon kívül helyezésének kelte: 2015. május 31. 
 
1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA  
 
1.1. Termékazonosító 
MESTER Gyorskötő Akril Tömítő  
Tartalma: 310 ml 
 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt felhasználása 
1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 
Fő használati kategória: ipari felhasználásra 
1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax: 
Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2. 
Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926 
optima@optimaforma.hu 

 
1.4. Sürgősségi telefonszám 

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám:  
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)  
Tel: +36-1-476-6464 vagy +36-80-201-199 (24 h) 

__________________________________________________________________________________
  
2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 
 
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint 
Nincs osztályozva 
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos 
hatások 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
2.2. Címkézési elemek 
Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] 
EUH mondatok: 
EUH208 -1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 1,2-benzizotiazolin-3-on -t  tartalmaz. Allergiás reakciót válthat 
ki. 
EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható. 
 
2.3. Egyéb veszélyek 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
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3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 
3.1. Anyagok 
- 
3.2. Keverékek 
Ez a keverék nem tartalmaz a REACH II. melléklet 3.2 szakaszában meghatározott szempontok szerint 
említendő anyagokat 
 

Név Termékazonosító 
CAS-szám 
EU-szám 

REACH-szám 
INDEX-szám 

Osztályozás az 
1272/2008/EK 

rendelet szerint 

Koncentráció Egyedi 
koncentrációs 

határérték 

Nincs ilyen összetevő. 
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4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése  
Elsősegélynyújtás belégzést követően: 
Biztosítsunk friss levegőt. 
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően: 
Az érintett bőrfelületet alaposan szappannal és vízzel mossuk le. 
Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően: 
Azonnal nagy mennyiségű vízzel öblítsük le. Kérjen orvosi vizsgálatot, ha kellemetlen hatás vagy az 
irritáció továbbterjed. 
Elsősegélynyújtás lenyelést követően: 
A szájat öblítsük ki. 
 
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások  
Tünetek/sérülések belégzést követően: 
A normál használat esetén belégzés esetén nem várható semmilyen veszélyeztetettség. 
Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést követően: 
A  normál használat esetén nem várható a bőrre nézve semmilyen veszélyeztetettség. 
Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést követően: 
Enyhe irritációt okozhat. 
Tünetek/sérülések lenyelést követően: 
A  normál használat esetén nem várható lenyeléskor semmilyen veszélyeztetettség. 
 
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
________________________________________________________________________________ 
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5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
5.1. Oltóanyag  
Minden tűzoltószer engedélyezett. 
 
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  
Tűzveszély: Nem gyúlékony. 
Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. 
 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat  
Tűz elleni elővigyázatossági intézkedések: Ne lélegezze be a tűz füstjét vagy a lebomlás gőzeit. 
Oltási szabály: A nagy hőnek kitett tárolóedényeket porlasztott vízzel hűtse. 
Védelem tűzoltás közben:  Használjon önálló légzőkészüléket.  
Egyéb információk: Akadályozza meg, hogy a tűzoltó készülékekből távozó anyag csatornákba vagy 
vízfolyásba kerüljön. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  
Általános intézkedések: 
A takarító személyzetet megfelelő védelemmel kell ellátni. Légzésvédelmi berendezés valószínűleg 
szükséges. 
 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  
Ne kerüljön a csatornahálózatba, felszíni vizekbe, talajvízbe, alacsonyan fekvő területre. 
 
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  
Tisztítási eljárás: A földre került anyagot seperjük vagy lapátoljuk fel, és tegyük megfelelő 
tartályokba. 
6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
_________________________________________________________________________________ 
 
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
Kerüljük a szükségtelen veszélyt. 
Egészségügyi intézkedések: 
Mossuk meg kezünket és a többi, veszélynek kitett területet szappannal és vízzel evés, ivás, 
dohányzás előtt, ill. mikor abbahagyjuk a munkát. 
Kezelési hőmérséklet: 5-40 oC 
 
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 
Tárolási hőmérséklet: 5-25 oC 
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7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
_______________________________________________________________________________ 
 
8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 
 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
Natriumhydroxide (1310-73-2) 
Magyarország AK-érték 2 mg/m3 
Magyarország CK-érték 2 mg/m3 
Quartz (14808-60-7) 
Magyarország AK-érték 0,15 mg/m3 belélegezhető porok 
 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
Kézvédelem: 
Ismételt és hosszabb idejű kontaktus esetén viseljünk kesztyűt. 
Védőszemüveg: 
Biztonsági szemüveg. 
Bőr- és testvédelem: 
Normál körülmények között történő felhasználása nem igényel speciális ruházatot, bőrvédelmi 
felszerelést. 
Légzésvédelem: 
Normál körülmények között történő felhasználása és megfelelő szellőztetés biztosítása esetén 
speciális légzésvédelemre nincs szükség. 
Egyéb információk: 
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
_____________________________________________________________________________ 
 
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ  
Forma: Folyékony 
Külső jellemzők: Krémszerű 
Szín: fehér 
Szag: jellegzetes 
Sűrűség: 1,7 g/l 
Oldékonyság: víz: oldható 
 
 
9.2. Egyéb információk 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
_________________________________________________________________________________ 
 
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
 
10.1. Reakciókészség  
Nincs ismert veszélyes reakció. 
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10.2. Kémiai stabilitás  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
10.4. Kerülendő körülmények  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
10.5. Nem összeférhető anyagok  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
10.6. Veszélyes bomlástermékek  
Normális felhasználás mellett: nincs. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ  
Akut toxicitás: Nincs osztályozva 
Bőrkorrózió/bőrirritáció: Nincs osztályozva 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Nincs osztályozva 
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Nincs osztályozva 
Csírasejt-mutagenitás: Nincs osztályozva 
Rákkeltő hatás: Nincs osztályozva 
Reprodukciós toxicitás: Nincs osztályozva 
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nincs osztályozva 
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás( STOT): Nincs osztályozva  
Aspirációs veszély: Nincs osztályozva 
______________________________________________________________________________ 
 
12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
 
12.1. Toxicitás  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
12.3. Bioakkumulációs képesség  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
12.4. A talajban való mobilitás  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei  
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Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
12.6. Egyéb káros hatások 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
________________________________________________________________________________ 
 
13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
 
13.1. Hulladékkezelési módszerek 
Regionális jogszabályok (hulladék) : A semlegesítést a törvényes előírásoknak megfelelően kell 
elvégezni. 
A hulladékok ártalmatlanítására : Ártalmatlanítás előtt a csomagolás tartalmát teljesen ki kell üríteni. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
ADR/RID/IMDG/IATA/ADN szerint 
 
14.1 UN-szám 
A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 
 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
Nem alkalmazható. 
 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
Nem alkalmazható. 
  
14.4. Csomagolási csoport 
Nem alkalmazható.  
14.5. Környezeti veszélyek 
Környezeti veszély nincs. 
  
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
14.6.1. Szárazföldön történő szállítás 
14.6.2. Tengeri úton történő szállítás 
Nem alkalmazható 
14.6.3. Légi úton történő szállítás 
Nem alkalmazható 
14.6.4. Belföldi folyami szállítás 
Nem alkalmazható 
14.6.5. Vasúti szállítás 
Nem alkalmazható 
  
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 
Nem alkalmazható. 
________________________________________________________________________________ 
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15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 
15.1.1. EU-előírások 
Nem tartalmaz a XVII. korlátozásai alá tartozó anyagot Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot 
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem 
15.1.2. Nemzeti előírások 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
  
15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
________________________________________________________________________________ 
 
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
 
CLP (1272/2008/EK) besorolás szerinti  veszélyek:  
H és EUH mondatok 
- 
 
A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és 
kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, 
nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, 
valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.
 


