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TECHNOMELT KS 224/2 known as DORUS KS 224/2 natur

BA száma :  100520
V001.8

Felülvizsgálat ideje: 16.03.2016
Nyomtatás ideje: 14.06.2017

El z verzió kiadása: 22.06.2015

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

1.1. Termékazonosító
TECHNOMELT KS 224/2 known as DORUS KS 224/2 natur

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
Tervezett alkalmazás:
EVA bázisú hotmelt (ragasztó)

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
HENKEL R, spol. s r.o.
U Pr honu 10
17004 Praha 7

CZ

tel.: +420 (2) 2010 1111
fax: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.hu@henkel.com

1.4. Sürg sségi telefonszám

ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: +36 80 20 11 99 (24 h)

2. SZAKASZ: Veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

Classification (CLP):
Az anyag vagy a keverék nem veszélyes a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.

2.2. Címkézési elemek

Címkézési elemek (CLP):

Az anyag vagy a keverék nem veszélyes a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint.

2.3. Egyéb veszélyek
El írásszer  használat esetén nem áll fenn veszély.
Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgez  (PBT), a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB)
kritériumoknak.
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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 

1.1 Identifikátor výrobku  
TECHNOMELT KS 224/2 known as DORUS KS 224/2 natur 

 
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Předpokládané použití: 
tavenina na bázi EVA  

 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu  

Henkel AG & Co. KGaA 
Henkelstr. 67 
40589 Düsseldorf 

 
DE  

 
Tel.:  +49 211 797 0 
Fax. č.:  +49 211 798 2009 

 
ua-productsafety.cz@cz.henkel.com   

 
 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  
Telefonní číslo pro mimořádné situace: Nepřetržitě pro celou ČR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575   

 
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepřetržitě): +420 
224919293, +420 224915402; +420224914575.  

 
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

 
Klasifikace (CLP): 

Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).  
 
 

 

2.2 Prvky označení 
 

Prvky označení (CLP): 
 

 

Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.3. Další nebezpečnost  
Žádná při určeném použití.  
Nesplňují perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) kritéria.  
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3. SZAKASZ: Összetétel / összetev kre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

A termék kémiai általános jellemz i:
ragasztóanyag

Készítmény alapanyagai:
gyanta
etilénvinilacetát-kopolimér
ásványi eredet  tölt anyagok

Összetev k az 1272/2008/EK rendelet szerint:

A termékben lév  veszélyes anyagok részaránya nem haladja meg az EG irányelvben megszabott határértékeket.

4. SZAKASZ:Els segély-nyújtási intézkedések

4.1. Az els segély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés:
Friss leveg  szükséges, tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

rrel történ  érintkezés:
Ömledék. B rrel való érintkezés esetén  hideg  vízzel azonnal h teni kell. Az odaragadt terméket nem szabad eltávolítani. Orvos
tanácsát kell kérni.

Szembe kerülés:
A forró olvadékkal való érintkezés esetén vízzel kell h teni és orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés:
Szájüreget ki kell öblíteni, 1-2 pohár vizet kell inni, nem szabad hánytatni, orvoshoz kell fordulni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Nem áll rendelkezésre adat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Lásd a Fejezetet: Az els segély-nyújtási intézkedések ismertetése

5. SZAKASZ:T zoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag
A megfelel  oltóanyag:
Minden szokásos oltószer alkalmas

Biztonsági okokból t zoltásra nem alkalmazható t zoltószerek:
Nagynyomású vízsugár

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
z esetén mérgez  gázok szabadulhatnak fel.

5.3. T zoltóknak szóló javaslat
Viseljen környezeti leveg l független légz készüléket.
Egyéni véd felszerelést kell viselni.

6. SZAKASZ:Intézkedések véletlenszer környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni véd eszközök és vészhelyzeti eljárások
Személyi véd felszerelés viselend .

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Nem szabad a csatornába / felszíni vízbe / talajvízbe engedni
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6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Megdermedni hagyni.
Mechanikusan kell felszedni
Szennyezett anyagot a 13. fej. szerint hulladékként kell kezelni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Lásd a 8. fejezetben megadott javaslatot

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Higiéniai intézkedések:

A szünetek el tt és a munka végeztével kezet kell mosni.
Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
A lezárt, fényt l és nedvességt l védett, eredeti csomagolásban tárolandó.
Megfelel  szell zés/elszívás biztosítandó.

vös és száraz helyen tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
EVA bázisú hotmelt (ragasztó)

8. SZAKASZ: Az expozíció ellen rzése/egyéni védelem

8.1. Ellen rzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek

Érvényes:
Magyarország

Összetev  [Szabályozott anyag] ppm mg/m3 Érték fajta Rövid ideig tartó expozíciós
kategória/megjegyzés

Jogszabályi
hivatkozás

Calcium carbonate
471-34-1
[Kalcium-karbonát]

10 Id vel súlyozott átlag: HU OEL

Biológiai expozíciós index:
nincs

8.2. Az expozíció elleni védekezés:

szaki ellen rzések:
Megfelel  szell zés/elszívás biztosítandó.

Légzésvédelem:
Füst képz dése esetén megfelel  légz maszk viselését javasoljuk, P (EN 14387) jel  részecskesz vel, a helyi körülmények
figyelembevétele mellett.

Kézvédelem:
A forró olvadék kezeléséhez h álló véd keszty t kell viselni.

Szemvédelem:
Véd szemüveg
EN166 szabványnak megfelel  szemvédelem.
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rvédelem:
Személyi véd felszerelés viselend .
Ochranný od v by m l spl ovat normu EN 14605 proti kapalným chemikáliím nebo normu EN 13982 proti pevným ásticím
chemikálií.

Útmutató a személyi véd felszereléshez:
Csak olyan személyes véd eszközt használjunk amely a tanács irányelve 89/686/EGK megfelel  CE jellel van ellátva.
Az egyéni véd felszerelésekkel kapcsolatos információk csak tájékoztató jelleg ek. Egy teljes kör  kockázatelemzést kell
elvégezni a termék használata el tt, hogy meghatározzák a megfelel  egyéni véd eszközt a helyi feltételek figyelembevételével.
Az egyéni véd felszerelésnek meg kell felelni a vonatkozó európai szabványnak.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvet  fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Küls  jellemz k  granulátum

granulált
halvány bézs

Szag  specifikus
Szagküszöbérték  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

pH-érték  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Kezdeti forráspont  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Lobbanáspont  > 200 °C (> 392 °F)
Bomlási h mérséklet  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

znyomás  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
ség

(20 °C (68 °F))
 1,2 g/cm3

Litersúly  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Viszkozitás

(Brookfield; 180 °C (356 °F); Rot. frekv.: 30
min-1; Orsó sz.: 29)

 14.500 - 21.000 mPa.s

Viszkozitás (kinematikus)  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Robbanásveszélyes tulajdonságok  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Oldhatóság, min ségi

(20 °C (68 °F); Oldószer: Víz)
 nem oldható

Dermedéspont  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Olvadáspont  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

zveszélyesség  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Öngyulladási h mérséklet  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Robbanási határok  A termék nem robbanásveszélyes.
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Párolgási sebesség  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

zs ség  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Oxidáló tulajdonságok  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

9.2. Egyéb információk

Lágyuláspont/tartomány  80 - 90 °C (176 - 194 °F)

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség
Rendeltetésszer  használat esetén nincs.

10.2. Kémiai stabilitás
A javasolt tárolási feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehet sége
Lásd a következ  fejezetet: Reakciókészség

10.4. Kerülend  körülmények
Rendeltetésszer  használat esetén nincs.
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10.5. Nem összeférhet  anyagok
El írásszer  használat esetén nem áll fenn veszély.

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Magasabb h mérsékleten ecetsav szabadulhat fel.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Általános toxikológiai tájékoztató:
Jelen ismereteink szerint rendeltetésszer  kezelés és használat mellett ártalmas hatás nem várható.

12. SZAKASZ:Ökológiai adatok

Általános ökológiai információ:
Nem szabad a csatornába / felszíni vízbe / talajvízbe engedni

12.1. Toxicitás

Nem áll rendelkezésre adat.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség / 12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek
Termék megsemmisítése:
Az illetékes helyi hatóságokkal történt konzultációt követ en speciális kezelésnek kell alávetni.

Hulladék-kód
Az EAK hulladék-kódszám nem magára a termékre, hanem annak eredetére vonatkozik. Ezért a gyártó az egyes iparágakban
alkalmazott termékekre nem tudja megadni a hulladék kódszámát. A felsorolt hulladék-kódszámok csak ajánlásként
szolgálnak a felhasználó számára.
08 04 10 Ragasztók, tömít anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-t l.
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN szám

A RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem min sül veszélyes árunak.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel  szállítási megnevezés

A RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem min sül veszélyes árunak.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

A RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem min sül veszélyes árunak.

14.4. Csomagolási csoport

A RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem min sül veszélyes árunak.

14.5. Környezeti veszélyek

A RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem min sül veszélyes árunak.

14.6. A felhasználót érint  különleges óvintézkedések

A RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem min sül veszélyes árunak.

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

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi el írások/jogszabályok
VOC összetétel

(CH)
0 %

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Kémiai biztonsági értékelés nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

További információk:
A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául
nem szolgálnak.

A lényeges módosításokat a biztonsági adatlap bal szélén lev  függ leges vonalak jelzik. A hozzá tartozó szöveg eltér
színnel, árnyékolt mez ben található.


