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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozá s azonosítása

· 1.1 Termékazonosító

· Kereskedelmi megnevezés: PROBAU PRO Pistolenschaum
· Cikkszám: 27268
· SDB-Nr.: 27280L
· 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felh asználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata ragasztó, tömítőanyag

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
D-49090 Osnabrück

· Információt nyújtó terület:
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-601
EMail: info@quick-mix.de

· 1.4 Sürgősségi telefonszám:
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen,
Tel.: (0551) 19240

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

· 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

GHS02 láng

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szer inti osztályozás

F+; Fokozottan tűzveszélyes

R12:   Fokozottan tűzveszélyes.

· 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

GHS02

· Figyelmeztetés Veszély
· Figyelmeztet ő mondatok

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

· Pótlólagos adatok:
Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

· 2.3 Egyéb veszélyek
Nem kielégítő szellőztetés esetén és / vagy a használat során robbanóképes / könnyen gyulladó elegyek képződése
lehetséges.

· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

(folytatás a 2. oldalon)
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3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetev őkre vonatkozó adatok

· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek

                                                                                                                                                                                              · Veszélyes alkotórészek:
115-10-6 Dimetil-éter

 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220

10 - < 25%

75-28-5 Izobután
 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220

2,5 - < 10%

74-98-6 Propán
 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220

2,5 - < 10%

6425-39-4 2,2'-Dimorpholinyldiethylether
 Xi R36/38
 Eye Irrit. 2, H319

1 - < 2,5%

· További információk: Az R-, H- és EUH mondatok szó szerinti változatát lásd a 16. fejezetben.

4. SZAKASZ: Els ősegély-nyújtási intézkedések

· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk:

Vigye ki az érintetteket a veszélyzónából. Baleset vagy rosszullét esetén vonjon be azonnal egy orvost (amennyiben
lehetséges mutassa meg az üzemi utasítást vagy a biztonsági adatlapot).

· Belélegzés után:
Gondoskodjon friss levegőről. Rendszertelen légzés vagy a légzés leállása esetén kezdje meg a mesterséges
lélegeztetést.

· Bőrrel való érintkezés után:
Bőrre jutás esetén mossa le azonnal bő vízzel és szappannal. Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

· A szemmel való érintkezés után:
Szembe kerülés esetén azonnal öblítse nyitott szemhéjjal 10-től 15 percen át folyó vízzel. Ezután keressen fel egy
szemorvost.

· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek  és hatások

Fennáll a bőr és a szemek összeragadásának veszélye a kikeményedő hab által.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleg es ellátás jelzése

Alapvető segítség, dekontaminálás, szimptomatikus kezelés.

5. SZAKASZ: T űzoltási intézkedések

· 5.1 Oltóanyag
· Megfelel ő tűzoltószerek: Szén-dioxid (CO2), hab, oltópor
· Biztonsági okokból nem megfelel ő tűzoltószerek: teljes vízsugár.
· 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különlege s veszélyek

Tűz esetén a következő anyagok keletkezhetnek: Szénmonoxid. Szén-dioxid (CO2).  Cián-hidrogén (kéksav).
A gőzök a levegővel robbanóképes elegyet hozhatnak létre.

· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Ne lélegezze be a robbanási és égésgázokat.
· Különleges véd őfelszerelés:

Használjon környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket és  vegyvédelmi öltözetet.
· További adatok

Személyek védelmére és a tartályok hűtésére a veszélyzónában használjon permetező vízsugarat. A szennyezett
oltóvizet külön kell gyűjteni. Nem szabad csatornahálózatba vagy természetes vizekbe engedni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer ű környezetbe jutás esetén

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni véd őeszközök és vészhelyzeti eljárások
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.
Távolítsa el az összes gyújtóforrást.
Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést.
Gőzt/aeroszolt belélegezni nem szabad.

· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Nem szabad csatornahálózatba vagy természetes vizekbe engedni. Nem szabad aljzatba / talajba engedni.

· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesíté s módszerei és anyagai:
Gondoskodni kell elegendő szellőzésről. Engedje megdermedni. Szedje fel mechanikailag.

· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
Kezelje a felszedett anyagot az ártalmatlanítás fejezet szerint.
Alkalmazás, személyi védőfelszerelés: Védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. pont alatt.

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

· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjon elegendő szellőztetésről és a pontszerű elszívásról a kritikus pontokon. Nem szabad zárt
helyiségekben használni.

· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
A tartály nyomás alatt van. Napsugárzástól és 50 °C feletti hőmérsékletektől óvni kell. Használat után sem szabad
erőszakosan felnyitni vagy elégetni. Ne permetezzen lángba vagy izzó tárgyakra. Tartsa távol a gyújtóforrástól -
dohányozni nem szabad. Gyermekek kezébe nem kerülhet.
A gőzök a levegővel robbanóképes elegyeket hozhatnak létre. Hozzon intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés
ellen.

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támas ztott követelmény:

Tárolja a tartályokat hűvös, jól szellőző helyen.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Ne tárolja együtt a következőkkel: Oxidálószerek
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsol atban:

Napfénytől védendő és nem szabad kitenni 50 °C / 122 °F fölötti hőmérsékleteknek. Ajánlott tárolási hőmérséklet: 15 -
23 °C. 23 °C feletti tárolás, hőmérséklettől és időtartamtól függően, jelentősen csökkenti a raktári eltarthatóságot.

· Tárolási osztály: TRGS 510 (veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) szerint:     2B
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználáso k) nem alkalmazható

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni véde lem

· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
                                                                                                                                                                                              · Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet  tárgyát képez ő határértékekkel:
115-10-6 Dimetil-éter
1000 ppm          1900 mg/m³          8(II) Spitzenbegr.

75-28-5 Izobután
1000 ppm          2400 mg/m³          4(II) Spitzenbegr.

74-98-6 Propán
1000 ppm          1800 mg/m³          4(II) Spitzenbegr.

· Pótlólagos információk: - 

· 8.2 Az expozíció elleni védekezés
· Személyes véd őfelszerelés:

A személyes védő felszerelés kivitelezését a fennforgó veszélyesanyag-koncentráció és -mennyiség
figyelembevételével munkahelyspecifikusan kell kiválasztani. A vegyszer-ellenállóképességét a beszállítóval kell
tisztázni.

· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Szünetek előtt és a munka végén kezet kell mosni. A munkahelyen nem szabad enni, inni, dohányozni és tubákolni.
Beszennyezett és átitatott ruházatot azonnal le kell vetni.

· Légzésvédelem:
Légzésvédelem szükséges: nem kielégítő szellőztetés esetén.
Alkalmas légzésvédő készülék: Gázszűrő-készülék (MSZ EN 141).

· Kézvédelem:
Alkalmas anyag: Butilkaucsuk.
A vegyvédelmi kesztyű kivitelezését a fennforgó veszélyesanyag-koncentráció és -mennyiség figyelembevételével
munkahelyspecifikusan kell kiválasztani.

· Szemvédelem: Védőszemüveget/arcvédőt kell viselni.
· Testvédelem: Viseljen antisztatikus cipőt és munkaruhát.
· Környezeti expozíció korlátozása és ellen őrzése Lásd a 7. fejezetet. Nem szükséges ezen túlmenő intézkedés.

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: aerosol
Szín: fehér

· Szag: jellegzetes

· pH-érték: nem alkalmazható

· Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány: nincs alkalmazva
Forráspont/forrási tartomány: Nem alkalmazható

(folytatás a 4. oldalon)
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· Lobbanáspont: Nem alkalmazható

· Gyulladási h őmérséklet: > 230 °C

· Öngyulladás: Nem állnak rendelkezésre információk.

· Robbanásveszély: A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy
keletkezhet.

· Alsó: 1,5 Vol %
· Felső: 26,2 Vol %

· Gőznyomás: nem meghatározott

· Sűrűség: Nincs meghatározva.
· Gőzsűrűség nem meghatározott
· Párolgási sebesség nem ismert

· Oldhatóság/keverhet őség az alábbiakkal:
Víz: gyakorlatilag oldhatatlan

· Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz): nem meghatározott

· Viszkozitás:
dinamikai: nem alkalmazható
kinematikai: nem alkalmazható

· 9.2 Egyéb információk nincs

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

· 10.1 Reakciókészség Nem állnak rendelkezésre adatok a keveréket illetően.
· 10.2 Kémiai stabilitás A termék normális környezeti hőmérsékleteken történő tárolás esetén stabil.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehet ősége

Exoterm reakciók a következőkkel: Erős oxidálószer.
Használat során robbanóképes/könnyen gyulladó gőz/levegőelegyek képződhetnek.

· 10.4 Kerülend ő körülmények
Tartsa távol hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől. - Dohányozni nem szabad.
Ne tegye ki 50 °C feletti hőmérsékletnek. A felmelegedés a nyomás növekedését és a szétrepedés veszélyét idézi elő.

· 10.5 Nem összeférhet ő anyagok: Exoterm reakciók a következőkkel: Erős oxidálószer.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek: Szénmonoxid. Szén-dioxid. Cián-hidrogén (kéksav).

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás
Nem állnak rendelkezésre adatok a keveréket illetően.

· Akut toxicitás
                                                                                                                                                                                              · Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
115-10-6 Dimetil-éter
Belégzésnél LC50/4 h 309 ppm (Ratte)

6425-39-4 2,2'-Dimorpholinyldiethylether
Szájon át LD50 2020 mg/kg (Ratte)
Börön át LD50 3030 mg/kg (Kaninchen)

· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/b őrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy b őrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· CMR hatások (rákkelt ő, mutagén és teratogén hatás)
· 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 adatok

· 12.1 Toxicitás Nem állnak rendelkezésre adatok a keveréket illetően.
(folytatás az 5. oldalon)
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                                                                                                                                                                                              · Akvatikus toxicitás:
115-10-6 Dimetil-éter
EC50/48h > 4,4 mg/l (Daphania magna (großer Wasserfloh)) (Akute Crustaceatoxizität)
ErC50/96h 154,9 mg/l (-) (Akute Algentoxizität)
LC50/96h > 4,1 mg/l (Gu) (Akute Fischtoxizität)

6425-39-4 2,2'-Dimorpholinyldiethylether
LC50/96h > 2150 mg/l (-) (Akute Fischtoxizität)

· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Nem állnak rendelkezésre adatok a keveréket illetően.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség

Nem állnak rendelkezésre adatok a keveréket illetően.

Megoszlási hányados, n-oktanol/víz:
CAS-Nr.            Megnevezés                                Log Pow
115-10-6           Dimethylether                                    0,1
75-28-5             Isobutan                                            2,8
74-98-6             Propan                                             2,36
6425-39-4         2,2'-Dimorpholinyldiethylethe            0,5

· 12.4 A talajban való mobilitás Nem állnak rendelkezésre adatok a keveréket illetően.
· További ökológiai információk:

Az EU „környezetre veszélyes” besorolás és jelölés kritériumainak (93/21/EGK) szerint az anyagot/terméket nem kell
környezetre veszélyesnek minősíteni.

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Nem állnak rendelkezésre adatok a keveréket illetően.
· PBT: Nem állnak rendelkezésre adatok a keveréket illetően.
· vPvB: Nem állnak rendelkezésre adatok a keveréket illetően.
· 12.6 Egyéb káros hatások nincs

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági elıírások szabják meg.
· A hulladékkulcs száma:

Hulladék-kódszám termék
160504 hulladékok, amelyek máshol a jegyzékben nincsenek felsorolva; gázok nyomótartályban és használt
vegyszerek; veszélyes anyagokat tartalmazó gázok nyomótartályban (beleértve a halonokat)
Veszélyes hulladékként van besorolva.

Hulladék-kódszám termékmaradékok
170203 vegyes építési és bontási hulladék (beleértve a szennyezett telephelyek földkiemelését); fa, üveg és
műanyag; műanyag

Hulladék-kódszám tisztítatlan csomagolás
080409 bevonatok (festékek, lakkok, zománc), ragasztók, tömítőmasszák és nyomdafestékek gyártásból, készítésből,
feldolgozásból és alkalmazásból származó hulladéka; ragasztók és tömítőanyagok (beleértve a vízhatlanító anyagokat
is) gyártásból, készítésből, feldolgozásból és alkalmazásból származó hulladéka; ragasztók és tömítőanyagok
hulladéka, amelyek szerves oldószereket vagy más, veszélyes anyagokat tartalmaznak
Veszélyes hulladékként van besorolva.

Németországban minden további költség nélkül visszaveszi a PU-Dosen-Recycling GmbH & Co. BetriebsKG (PDR),
Am alten Sägewerk 3, D-95349 Thurnau. Megbízás és elszállítás a következő telefonon: 0800-7836736 vagy Fax
0800-7836737.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA 1950
· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelel ő szállítási megnevezés
· ADR 1950 AEROSZOLOK
· IMDG AEROSOLS
· IATA AEROSOLS, flammable
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 2 

· ADR

· osztály 2 Gázok
(folytatás a 6. oldalon)
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· Bárcák 2.1

· IMDG

· Class 2 Gázok

· IATA

· Class 2.1
· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA Érvénytelen
· 14.5 Környezeti veszélyek: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES: nem
· Marine pollutant: - 
· 14.6 A felhasználót érint ő különleges óvintézkedések lásd 6 - 8 fejezet

Figyelem: Gázok
· EMS-szám: F-D,S-U
· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC

szabályzat szerinti ömlesztett szállítás nincs jelentősége

· ADR
· Korlátozott menynyiség (LQ) 1 L
· Szállítási kategória 2 
· Alagútkorlátozási kód: D 
· UN "Model Regulation": UN1950, AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi el őírások/
jogszabályok
EU-előírások
Információk a VOC-irányelvhez          25,4 %

· Országos el őírások:

· Foglalkoztatási korlátozással kapcsolatos informáci ók - 
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést ennek a keveréknek az anyagaira.
A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Ennek a biztonsági adatlapnak a tájékoztatásai megfelelnek a nyomtatás elkezdésekor birtokunkban lévő minden
információnak. Az információk támpontot adnak önnek az ebben a biztonsági adatlapban nevezett termék biztonságos
bánásmódjához a tárolás, feldolgozás, szállítás és ártalmatlanítás során. A tájékoztatás nem vonatkoztatható más
termékre. Amennyiben a termék más anyagokkal összevegyül, keveredik vagy összedolgozódik, vagy feldolgozásra
kerül, ennek a biztonsági adatlapnak a tájékoztatása, hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik, nem
vonatkoztatható az elkészült új anyagra.

· Lényeges mondatok
H222      Extrém tűzveszélyes aeroszol
H229      Tartály nyomás alatt áll: Felmelegedés esetén felhasadhat.
EUH204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

R12 Fokozottan tűzveszélyes.
R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
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)

(folytatás a 7. oldalon)



oldalszám: 7/7
Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 11.12.2015 Felülvizsgálat 11.12.2015

Kereskedelmi megnevezés: PROBAU PRO Pistolenschaum

(folytatás a 6. oldalról)

41.1.0

LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

· Forrás Az információk kézikönyveken és szakirodalmon alapul.


