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Biztonsági adatlap (SDB) száma: :  225573
V004.0

Felülvizsgálat ideje: 14.08.2012
Nyomtatás ideje: 18.02.2013

Pattex Repair Extreme

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

1.1. Termékazonosító
Pattex Repair Extreme

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel  azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Tervezett alkalmazás:
reaktív ragasztó

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Henkel Magyarország Kft.
Dávid Ferenc u.6.
1113 Budapest

HU

tel.: +36 (1) 372 5555
fax: +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):

Besorolásra nincs szükség.

2.2. Címkézési elemek

Címkézési elemek (DPD):
S-mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Tartalmaz N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine. Allergiás reakciót válthat ki.

2.3. Egyéb veszélyek
Kötés közben metanol szabadul fel.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetev kre vonatkozó adatok

A termék kémiai általános jellemz i:
1-komponens  szerelési ragasztó

Készítmény alapanyagai:
trimetoxi-szilán
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Összetev k az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyes összetev k
CAS-szám

EK szám
REACH

regisztrációs szám

Tartalom Besorolás

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

220-449-8
01-2119513215-52

<  10 % Gyúlékony folyadékok 3
H226

Heveny toxicitás 4;  belélegzés
H332

N-(3-
(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine

1760-24-3

217-164-6 <   1 % Érzékenyíti a b rt 1;  Dermális
H317

Súlyos szemkárosodás/szem irritáció 1
H318

Heveny toxicitás 4;  belélegzés
H332

Krónikus veszélyek a vizi környezetre 3
H412

A figyelmeztet  "H" mondatok teljes szövege a 16. "Egyéb információk" pontban található.
Az osztályba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes közösségi munkahelyi expozíciós határértékei.

Összetev k az 1999/45/EK rendelet szerint:

Veszélyes összetev k
CAS-szám

EK szám
REACH

regisztrációs szám

Tartalom Besorolás

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

220-449-8
01-2119513215-52

<  10 % Xn - Ártalmas;  R10, R20

N-(3-
(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediami

ne
1760-24-3

217-164-6 <   1 %  R52/53
Xn - Ártalmas;  R20

Xi - Irritatív;  R41, R43

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:
Szájüreget azonnal folyó vízzel és szappannal ki kell öblögetni. B rápoló krém használata szükséges. Termékkel szennyezett,
átitatott ruhadarabokat lecserélni. Szükség esetén b rgyógyászhoz kell fordulni.

Szembe kerülés:
Öblögesse vízzel (10 percig), szükség esetén forduljon orvoshoz.

Lenyelés:
Öblítse ki a szájat és a szájüreget. 1-2 pohár vizet inni. Az orvos tanácsát kérni.

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 zvédelmi intézkedések
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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
Egyéni véd felszerelést kell viselni.
Viseljen környezeti leveg l független légz készüléket.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer  expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni véd eszközök és vészhelyzeti eljárások
Kerülni kell a b rrel való érintkezést és a szembejutást.
Megfelel  szell zést kell biztosítani.
Személyi véd felszerelés viselend .
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
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
A munkahelyiségeket megfelel en szell ztetni kell.
Szemmel és b rrel való érintkezés kerülend .

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
fagymentesen tartandó

mérséklet kb. + 5 °C és + 35 °C között.
Élelmiszerekkel és fogyasztási cikkekkel együtt nem szabad tárolni.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
reaktív ragasztó
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8. SZAKASZ: Az expozíció ellen rzése/egyéni védelem

8.1. Ellen rzési paraméterek
Érvényes:

HU

Összetev ppm mg/m3 Típus Kategória Megjegyzések
METANOL
67-56-1

200 260 Id vel súlyozott átlag: Figyelmeztet ECTLV

Metil-alkohol
67-56-1

260 Id vel súlyozott átlag: HU OEL

Metil-alkohol
67-56-1

rbe beszívódhat: rön keresztül felszívódhat HU OEL

Metil-alkohol
67-56-1

Megengedett
csúcskoncentráció:

II.1: Felszívódva ható
anyagok: a hatás fellépése 2
órán belül történik. Felezési
id  < 2óra.

HU OEL

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC):

Megnevezés a jegyzékb l Environmental
Compartment

Hatóid   Érték Megjegyzések

mg/l ppm mg/kg más
Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

víz (édesvíz) 0,34 mg/L

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

víz (tengervíz) 0,034 mg/L

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

víz (id szakos
elengedés)

3,4 mg/L

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

STP 110 mg/L

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

üledék
(édesvíz)

1,24 mg/kg

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

üledék
(tengervíz)

0,12 mg/kg

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

padló 0,052
mg/kg
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Származtatott hatásmentes szint (DNEL):

Megnevezés a jegyzékb l Application
Area

Route of
Exposure

Health Effect Exposure
Time

Érték Megjegyzések

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

munkavállaló b r Hosszú távú
expozíció -
rendszeres
hatások

0,69 mg/ttkg/nap

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

munkavállaló belégzés Hosszú távú
expozíció -
rendszeres
hatások

4,9 mg/m3

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

általános
populáció

r Akut/rövid távú
expozíció -
rendszeres
hatások

26,9 mg/ttkg/nap

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

általános
populáció

belégzés Akut/rövid távú
expozíció -
rendszeres
hatások

93,4 mg/m3

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

általános
populáció

r Hosszú távú
expozíció -
rendszeres
hatások

0,3 mg/ttkg/nap

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

általános
populáció

belégzés Hosszú távú
expozíció -
rendszeres
hatások

1,04 mg/m3

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

általános
populáció

orális Hosszú távú
expozíció -
rendszeres
hatások

0,3 mg/ttkg/nap

8.2. Az expozíció ellen rzése:

Légzésvédelem:
Elégtelen szell zés esetén alkalmas légz maszk.
Sz : AX
Ennek a javaslatnak a helyi körülményekhez kell alkalmazkodnia.

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 (pl. védelem spriccelés ellen) esetén butilkaucsukból készült véd keszty , ld. EN 374,
használata javallott.
Anyagvastagság > 0.7 mm
Áttörési id : > 60 perc
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,
antisztatikus 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:
Véd szemüveg

rvédelem:
Megfelel  véd ruházat
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvet  fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Küls  jellemz k folyadék

nagy viszkozitású
színtelen, világos

Szag szagtalan

pH-érték  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Kezdeti forráspont  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Lobbanáspont  74 °C (165.2 °F); nincs módszer
Bomlási h mérséklet  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

znyomás  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
ség

()
 1,10 g/cm3

Töltési tömörség  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Viszkozitás

(Brookfield; 23 °C (73.4 °F))
 150.000 - 250.000 mPa.s

Viszkozitás (kinematikus)  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Robbanásveszélyes tulajdonságok  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Oldhatóság, min ségi  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Dermedési h mérséklet:  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 tartományok

alsó
fels

1,4 %(V)
50,0 %(V)

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

Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

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
A nedvesség kerülend .

10.5. Nem összeférhet  anyagok
El írásszer  használat esetén nem áll fenn veszély.

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Kötés közben metanol szabadul fel.

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.
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rirritáció:
Primér b rirritáció: enyhén irritáló, nem jelölésköteles.

Szemirritáció:
Primér szemirritáció: enyhén irritáló, nem jelölésköteles.

Szenzibilizáció:
Az anyaggal való többszöri érintkezés esetén allergia fellépése nem kizárható.

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

Veszélyes összetev k
CAS-szám

Érték
fajta

Érték akut
toxicitás
vizsgálat

Expozíciós
id

faj Eljárás

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

LC50 191 mg/l Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
203 (Fish, Acute

Toxicity Test)
Trimetoxivinilszilán

2768-02-7
EC50 > 100 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline

202 (Daphnia sp.
Acute

Immobilisation
Test)

Trimetoxivinilszilán
2768-02-7

EC50 > 100 mg/l Algae 72 h OECD Guideline
201 (Alga, Growth

Inhibition Test)

12.3. Bioakkumulációs képesség / 12.4. A talajban való mobilitás

Veszélyes összetev k
CAS-szám

LogKow Biókoncent-rációs
tényez  vagy

(BCF)

Expozíciós
id

faj mérséklet Eljárás

N-(3-
(Trimethoxysilyl)propyl)ethyl

enediamine
1760-24-3

-1,67

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
08 04 10 Ragasztók, tömít anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-t l.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Közúti szállítás ADR:
Nem veszélyes áru

Vasúti szállítás RID:
Nem veszélyes áru
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Belföldi vízi szállítás ADN:
Nem veszélyes áru

Tengeri szállítás IMDG:
Nem veszélyes áru

Légi szállítás IATA:
Nem veszélyes áru

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

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

(CH)
0,11 %

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

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.
R20 Belélegezve ártalmas.
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R43 B rrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
H226 T zveszélyes folyadék és g z.
H317 Allergiás b rreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H412 Ártalmas a vízi él világra, hosszan tartó károsodást okoz.

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

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47645.517026&kif=k%C3%A9miai+biztons%C3%A1gi*

