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Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 409487
V002.0

Pattex Repair Special Modell

Felülvizsgálat ideje: 20.11.2012
Nyomtatás ideje: 25.02.2013

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
Pattex Repair Special Modell
1.2. Az anyag vagy keverék megfelel azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Tervezett alkalmazás:
kontaktragasztó
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Henkel Magyarország Kft.
Dávid Ferenc u.6.
1113
Budapest
HU
tel.:
fax:

+36 (1) 372 5555
+36 (1) 372 0200

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: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás (DPD):
F - T zveszélyes
R11 T zveszélyes.
R66 Ismételt expozíció a b r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R67 G zök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
2.2. Címkézési elemek
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Címkézési elemek (DPD):
F - T zveszélyes

R-mondatok:
R66 Ismételt expozíció a b r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R67 G zök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
S-mondatok:
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S9 Az edényzet jól szell ztethet helyen tartandó.
S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell
mutatni.
S51 Csak jól szell ztetett helyen használható.
2.3. Egyéb veszélyek
A termékben lév oldószerek a felhasználás során elpárolognak, és g zeik robbanásveszélyes/t zveszélyes g z/leveg
elegyet képezhetnek.
Belégzése és a testb rre kerülése terhesanyák által feltétlenül elkerülend .

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetev kre vonatkozó adatok
A termék kémiai általános jellemz i:
ragasztóanyag-oldat
Készítmény alapanyagai:
vinilacetát-kopolimer
szerves oldószerek keverékében

Összetev k az 1272/2008/EK rendelet szerint:
Veszélyes összetev k
CAS-szám

Tartalom

Besorolás

Butil-acetát
123-86-4

EK szám
REACH
regisztrációs szám
204-658-1
01-2119485493-29

60- 70 %

Aceton
67-64-1

200-662-2
01-2119471330-49

> 10- < 20 %

Gyúlékony folyadékok 3
H226
Speciális célszerv toxicitás-egyszeri expozíció
3
H336
Gyúlékony folyadékok 2
H225
Speciális célszerv toxicitás-egyszeri expozíció
3
H336
Szemirritáció 2
H319

A figyelmeztet "H" mondatok teljes szövege a 16. "Egyéb információk" pontban található.
Az osztályba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes közösségi munkahelyi expozíciós határértékei.
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Összetev k az 1999/45/EK rendelet szerint:
Veszélyes összetev k
CAS-szám
Butil-acetát
123-86-4

EK szám
REACH
regisztrációs szám
204-658-1
01-2119485493-29

Aceton
67-64-1

200-662-2
01-2119471330-49

Tartalom

Besorolás

60 - 70 %

R10
R66
R67
R66
Xi - Irritatív; R36
F - T zveszélyes; R11
R67

> 10 - < 20 %

Az R számokhoz tartozó R mondatok az adatlap 16. Egyéb információk pontjában vannak felsorolva
Az osztályba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes közösségi munkahelyi expozíciós határértékei.

4. SZAKASZ: Els segélynyújtás
4.1. Az els segély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános információk:
Nem kívánt hatás esetén forduljon orvoshoz.
Belégzés:
Friss leveg szükséges, tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
rrel történ érintkezés:
Mossa le folyóvízzel és szappannal. B rápolás. A szennyezett ruhákat azonnal le kell venni.
Szembe kerülés:
Öblögesse vízzel (10 percig), szükség esetén forduljon orvoshoz.
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
zök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
Ismételt expozíció a b r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

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

5. SZAKASZ: T zvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelel oltóanyag:
széndioxid, hab, por, permetez /porlasztott vízsugár
Biztonsági okokból t zoltásra nem alkalmazható t zoltószerek:
Nagynyomású vízsugár
5.2. Az anyagból vagy a keverékb l származó különleges veszélyek
z esetén szénmonoxid (CO) és széndioxid (CO2) szabadulhat fel.
5.3. T zoltóknak szóló javaslat
Viseljen környezeti leveg l független légz készüléket.
Egyéni véd felszerelést kell viselni.
Kiegészít információ:
Veszélyeztetett tartályok vízsugárral h tend k

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer expozíciónál
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6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni véd eszközök és vészhelyzeti eljárások
Személyi véd felszerelés viselend .
Megfelel szell zést kell biztosítani.
A kifolyt termék csúszásveszélyt okoz.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Nem szabad a csatornába / felszíni vízbe / talajvízbe engedni
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Folyadékot nedvszívó anyaggal (pl. homok, t zeg, f részpor) 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
A munkahelyiségben megfelel szell ztetésr l kell gondoskodni. Nyílt láng, szikraképz dés és gyújtóforrást kerülend . . Az
elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Dohányozni vagy hegeszteni nem szabad. A maradékot nem szabad a
szennyvízbe juttatni.
Nagyobb mennyiség (> 1 kg) feldolgozása esetén ügyeljen még a következ kre: A termék feldolgozása és megszáradása,
valamint annak ragasztása után jól szell ztesse ki a helyiséget. Kerülje a nyilt lángot, pl. ne gyújtson tüzet t zhelyben vagy
kályhában. Jóel re kapcsolja ki a villamos készülékeket - h sugárzó, villanyt zhely, éjszakai áramal m köd kályha, stb. -,
hogy azok kih ljenek a munkakezdéséig. Kerülje a szikrát; villanykapcsoló és más villamos készülék is szikrát vethet!
Higiéniai intézkedések:
Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
A szünetek el tt és a munka végeztével kezet kell mosni.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tartsa távol h l és közvetlen napfényt l.
0 °C alatti és + 50 °C feletti h mérsékletek feltétlenül kerülend k.
Nem szabad oxidációs szerekkel együtt tárolni.
Élelmiszerekkel és fogyasztási cikkekkel együtt nem szabad tárolni.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
kontaktragasztó
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8. SZAKASZ: Az expozíció ellen rzése/egyéni védelem
8.1. Ellen rzési paraméterek
Munkahelyi expozíciós határértékek
Érvényes:
HU
Összetev
n-Butil-acetát
123-86-4
n-Butil-acetát
123-86-4
n-Butil-acetát
123-86-4

ppm

ACETON
67-64-1
Aceton
67-64-1
Aceton
67-64-1

500

mg/m3
950

Típus
Id vel súlyozott átlag:

950

Megengedett
csúcskoncentráció
Megengedett
csúcskoncentráció:

Kategória

Megjegyzések
HU OEL
HU OEL

I.Az anyag helyileg irritáló
vagy a légutakat
szenzibilizálta, expozíciós
id tartam: 15 perces
átlagérték; expozíciós
gyakoriság: 4; az expozíciók
közti intervallum: 1 óra.
Figyelmeztet

HU OEL

1.210

Id vel súlyozott átlag:

ECTLV

1.210

Id vel súlyozott átlag:

HU OEL

2.420

Megengedett
csúcskoncentráció

HU OEL

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC):
Megnevezés a jegyzékb l
n-Butyl acetate
123-86-4
n-Butyl acetate
123-86-4
n-Butyl acetate
123-86-4
n-Butyl acetate
123-86-4
n-Butyl acetate
123-86-4
n-Butyl acetate
123-86-4
n-Butyl acetate
123-86-4
Aceton
67-64-1
Aceton
67-64-1
Aceton
67-64-1
Aceton
67-64-1
Aceton
67-64-1
Aceton
67-64-1
Aceton
67-64-1

Környezet

Hatóid

Érték
mg/l

Megjegyzések

víz (édesvíz)

más
0,18 mg/L

víz (tengervíz)

0,018 mg/L

víz (id szakos
elengedés)
STP

0,36 mg/L

üledék
(édesvíz)
üledék
(tengervíz)
padló

ppm

mg/kg

35,6 mg/L
0,981
mg/kg
0,0981
mg/kg
0,0903
mg/kg

víz (id szakos
elengedés)
STP
üledék
(édesvíz)
üledék
(tengervíz)
padló

21 mg/L
100 mg/L
30,4 mg/kg
3,04 mg/kg
29,5 mg/kg

víz (édesvíz)

10,6 mg/L

víz (tengervíz)

1,06 mg/L
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Származtatott hatásmentes szint (DNEL):
Megnevezés a jegyzékb l

Alkalmazási
terület
munkavállaló

Expozíció
módja
belégzés

n-Butyl acetate
123-86-4

munkavállaló

belégzés

n-Butyl acetate
123-86-4

munkavállaló

belégzés

n-Butyl acetate
123-86-4

munkavállaló

belégzés

n-Butyl acetate
123-86-4

általános
populáció

belégzés

n-Butyl acetate
123-86-4

általános
populáció

belégzés

n-Butyl acetate
123-86-4

általános
populáció

belégzés

Aceton
67-64-1

munkavállaló

belégzés

Aceton
67-64-1

munkavállaló

b r

Aceton
67-64-1

munkavállaló

belégzés

Aceton
67-64-1

általános
populáció

Aceton
67-64-1

általános
populáció

belégzés

Aceton
67-64-1

általános
populáció

orális

n-Butyl acetate
123-86-4

r

Hatás az
egészségre
Akut/rövid távú
expozíció rendszeres
hatások
Akut/rövid távú
expozíció - helyi
hatások
Hosszú távú
expozíció rendszeres
hatások
Hosszú távú
expozíció - helyi
hatások
Akut/rövid távú
expozíció rendszeres
hatások
Akut/rövid távú
expozíció - helyi
hatások
Hosszú távú
expozíció rendszeres
hatások
Akut/rövid távú
expozíció - helyi
hatások
Hosszú távú
expozíció rendszeres
hatások
Hosszú távú
expozíció rendszeres
hatások
Hosszú távú
expozíció rendszeres
hatások
Hosszú távú
expozíció rendszeres
hatások
Hosszú távú
expozíció rendszeres
hatások

Expozíciós Érték
id
960 mg/m3

Megjegyzések

960 mg/m3

480 mg/m3

480 mg/m3

859,7 mg/m3

859,7 mg/m3

102,34 mg/m3

2420 mg/m3

186 mg/ttkg/nap

1210 mg/m3

62 mg/ttkg/nap

200 mg/m3

62 mg/ttkg/nap

Biológiai expozíciós index:
nincs
8.2. Az expozíció ellen rzése:
Légzésvédelem:
Terméket csak akkor szabad alkalmazni, ha biztosítva van a munkahely intenzív szell ztetése. Ennek hiánya esetén
használjon a környezeti leveg l független légz készüléket.
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Kézvédelem:
Javasolt nitril-gumi véd keszty viselése (anyagvastagság > 0.1 mm, Áttörési id <(><<)> 30s). A keszty t az anyaggal
történ esetleges érintkezés vagy szennyez dés esetén le kell cserélni. A keszty t például gyógyszertárakban vagy
laboreszköz forgalmazó cégeknél lehet beszerezni.
Hosszabb ideig tartó érintkezés esetén a EN 374 szabványnak megfelel polikloroprén véd keszty használata javasolt.
Áttörési id : >10 perc
Anyagvastagság > 0.6 mm
Hosszabb ideig tartó és többszöri érintkezés esetén figyelembe kell venni, hogy a fenti áttörési id k a gyakorlatban
lényegesen rövidebbek lehetnek, mint az EN 374 által megadott értékek. A véd keszty t feltétlenül ellen rizni kell, hogy
megfelel-e a munkahelyi feltételeknek (pl. a szakítószilárdsága és a h állósága, a termékkel szembeni ellenállóképessége,
antiszatatikus tulajdonságai, stb. tekintetében). Az elhasználódás els jelénél a keszty azonnal lecserélend . Feltétlenül
figyelembe kell venni a gyártó, valamint az illetékes (német) szakági biztosító (BG) el írásait. Javasoljuk, hogy az üzem - a
keszty gyártóval és a szakági biztosítóval együttm ködve - dolgozzon ki egy a helyi körülményekre szabott kézápolási
tervet.
Szemvédelem:
Szorosan záró véd szemüveg.
rvédelem:
Megfelel véd ruházat

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvet fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Küls jellemz k
folyadék
tiszta
színtelen
oldószerszagú
Szag

pH-érték
Kezdeti forráspont
Lobbanáspont
Bomlási h mérséklet
znyomás
ség
(20 °C (68 °F))
Litersúly
Viszkozitás
(Brookfield; 20 °C (68 °F))
Viszkozitás (kinematikus)
Robbanásveszélyes tulajdonságok
Oldhatóság, min ségi
(20 °C (68 °F); Oldószer: Víz)
Dermedéspont
Olvadáspont
zveszélyesség
Öngyulladási h mérséklet
Robbanási határok
alsó
fels

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz
Párolgási sebesség
zs ség
Oxidáló tulajdonságok

Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
0 °C (32 °F); nincs módszer
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
0,90 - 0,94 g/cm3
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
130 - 170 mPa.s
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
részben oldható
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
1,2 %(V)
14,3 %(V)
A termék nem robbanásveszélyes. Robbanásveszélyes g z/leveg keverék képz dhet.
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

9.2. Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Er s oxidálószerekkel reagál.
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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.
10.5. Nem összeférhet anyagok
El írásszer használat esetén nem áll fenn veszély.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
nem ismertek

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Általános toxikológiai tájékoztató:
A készítmény osztályozása az 1999/45/EC Direktíva 6(1)(a) cikknek megfelel en történt. A 3. fejezetben felsorolt
összetev kre vonatkozó egészségi és környezeti információt az alábbiakban adjuk meg.
Belégzési toxicitás:
Az anyag toxicitása g zeinek belégzése utáni narkotikus hatásán alapszik.
Hosszabb idej vagy ismételt expozíció esetén nem zárható ki az egészségkárosodás.
zök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
r toxicitás:
Ismételt expozíció a b r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

Akut toxicitás:
Veszélyes összetev k
CAS-szám
Butil-acetát
123-86-4
Aceton
67-64-1

Érték
fajta
LD50
LC50
LD50
LC50
LD50

Érték
> 8.800 mg/kg
> 23,4 mg/l
5.800 mg/kg
76 mg/l
> 15.688 mg/kg

alkalmazás
módja
oral
inhalation
oral
inhalation
dermal

Expozíció
s id
4h
4h

faj

Eljárás

patkány
patkány
patkány
patkány
nyúl

OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

faj

Eljárás

rkorrózió/b rirritáció:
Veszélyes összetev k
CAS-szám
Butil-acetát
123-86-4

Eredmény

Expozíció
s id

nem irritáló

nyúl

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:
Veszélyes összetev k
CAS-szám
Butil-acetát
123-86-4
Aceton
67-64-1

Eredmény

Expozíció
s id

faj

nem irritáló

nyúl

irritatív

nyúl

Eljárás

OECD Guideline 405 (Acute
Eye Irritation / Corrosion)

Légz szervi vagy b rszenzibilizáció:
Veszélyes összetev k
CAS-szám
Butil-acetát
123-86-4

Eredmény
nem érzékenyít

Teszt
faj
típusa
Tengerima tengeri
malac
lac
maximizác
iós
módszer

Eljárás
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Csírasejt-mutagenitás:
Veszélyes összetev k
CAS-szám

Eredmény

Butil-acetát
123-86-4

negatív

Aceton
67-64-1

negatív

Vizsgálat típusa /
beadás módja
bacterial reverse
mutation assay (e.g
Ames test)
bacterial reverse
mutation assay (e.g
Ames test)

faj

Metabólikus
aktiválás /
hatóid
van és nincs

Eljárás

van és nincs

OECD Guideline 471
(Bacterial Reverse Mutation
Assay)

Ismételt dózisú toxicitás
Veszélyes összetev k
CAS-szám
Aceton
67-64-1

Eredmény

alkalmazás Expozíciós id / A
módja
kezelés gyakorisága
NOAEL=2500 ppm orális: ivóvíz 13 weeks

faj

Eljárás

patkány

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
Általános ökológiai információ:
A készítmény osztályozása az 1999/45/EC Direktíva 6(1)(a) cikknek megfelel en történt. A 3. fejezetben felsorolt
összetev kre vonatkozó egészségi és környezeti információt az alábbiakban adjuk meg.
Csatornába, talajba, felszíni vízbe és talajvízbe engedni nem szabad.

12.1. Toxicitás
Expozíciós
id

faj

62 mg/l

akut
toxicitás
vizsgálat
Fish

96 h

Leuciscus idus

EC50

72,8 mg/l

Daphnia

24 h

Daphnia magna

EC50

674,7 mg/l

Algae

72 h

Aceton
67-64-1

LC50

8.120 mg/l

Fish

96 h

Aceton
67-64-1

EC50

6.098,4 mg/l

Daphnia

48 h

Veszélyes összetev k
CAS-szám

Érték
fajta

Érték

Butil-acetát
123-86-4
Butil-acetát
123-86-4
Butil-acetát
123-86-4

LC50

Eljárás

Scenedesmus subspicatus (new OECD Guideline
name: Desmodesmus
201 (Alga, Growth
subspicatus)
Inhibition Test)
Pimephales promelas
OECD Guideline
203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Daphnia magna
OECD Guideline
202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Veszélyes összetev k
CAS-szám
Butil-acetát
123-86-4

Eredmény
biológiailag
lebontható

Aceton
67-64-1

biológiailag
lebontható

alkalmazás módja

Lebonthatóság

Eljárás

könnyen aerob

98 %

könnyen aerob

81 - 92 %

OECD Guideline 301 D (Ready
Biodegradability: Closed Bottle
Test)
EU Method C.4-E (Determination
of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)

12.3. Bioakkumulációs képesség / 12.4. A talajban való mobilitás
Veszélyes összetev k
CAS-szám
Butil-acetát
123-86-4

Aceton
67-64-1

LogKow Biókoncent-rációs Expozíciós
id
tényez vagy
(BCF)
1,81

0,24

faj

mérséklet

23 °C

Eljárás

OECD Guideline 107
(Partition Coefficient (noctanol / water), Shake
Flask Method)

SDB száma:: 409487
V002.0
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Termék megsemmisítése:
A keletkezett hulladék és az anyag maradékának megsemmisítését a helyi hatóságok el írásainak megfelel en kell végezni.
Szennyezett csomagolóanyag megsemmisítése:
A csomagolóanyagot csak a maradékok eltávolítása után szabad az újrahasznosítani.
Hulladék-kód
080409* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömít anyagok hulladékai

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1.

UN szám
ADR
RID
ADNR
IMDG
IATA

14.2.

Az ENSZ szerinti megfelel szállítási megnevezés
ADR
RID
ADNR
IMDG
IATA

14.3.

RID
ADNR
IMDG
IATA

II
II
II
II
II

Környezeti veszélyek
ADR
RID
ADNR
IMDG
IATA

14.6.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Csomagolási csoport
ADR
RID
ADNR
IMDG
IATA

14.5.

RAGASZTÓK
RAGASZTÓK
RAGASZTÓK
ADHESIVES
Adhesives

Szállítási veszélyességi osztály(ok)
ADR

14.4.

1133
1133
1133
1133
1133

Nem alkalmazható
Nem alkalmazható
Nem alkalmazható
Nem alkalmazható
Nem alkalmazható

A felhasználót érint különleges óvintézkedések
ADR

640D sz. külön eloírás

SDB száma:: 409487
V002.0
RID
ADNR
IMDG
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Alagútkorlátozási kód: (D/E)
640D sz. külön eloírás
640D sz. külön eloírás
Nem alkalmazható
Nem alkalmazható

A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex 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
81,60 %
(CH)

Nemzeti szabályozás/információ (Magyarország):
2000. évi XXV. törvény
a kémiai biztonságról1
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Kémiai biztonsági értékelés nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A termék címkézésére vonatkozó információ a 2. fejezetben található. A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott mondatok
teljes szövege:
R10 Kevésbé t zveszélyes.
R11 T zveszélyes.
R36 Szemizgató hatású.
R66 Ismételt expozíció a b r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R67 G zök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
H225 Fokozottan t zveszélyes folyadék és g z.
H226 T zveszélyes folyadék és g z.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

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

