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1.1. Termékazonosító 

Multifix USF - Comp. A 

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges felhasználási módjai, és ellenjavallott 

felhasználási módjai Az anyag/keverék felhasználása 

Ragasztóhabarcs rögzítőelemekhez, A-komponens (gyanta) 

Ellenjavallott felhasználási módok: 

nincs korlátozás 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Cégnév:  
Utca: 
Helység: 

EJOT Baubefestigungen GmbH 
In der Stockwiese 35 
57334 Bad Laasphe 

Telefon: =+49 2752 908-0 
e-mail: info@ejot.de 

1.4. Sürgősségi 

telefonszám: 

=+49 (0) 163-5290905 (24h) 

 

  

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása 

1272/2008/EK számú rendelet 

Veszélyosztályok: 
Légúti vagy bőrszenzibilizáció: Bőrérz. 1 
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: STOT SE 3 
Figyelmeztető mondatok: 
Allergiás bőrreakciót válthat ki. Légúti 
irritációt okozhat. 

2.2. Címkézési elemek 

1272/2008/EK számú rendelet 

Veszélyes összetevők címkézése 
etilén-dimetakrilát 
Metakrilsav, monoészter propán-1,2-diollal 

Jelölések: Figyelmeztetés 

Piktogramok: 
 
 
 

 
Figyelmeztető mondatok 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P333+P313 
Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:  Orvosi ellátást kell kérni. 
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 
P405 Elzárva tárolandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak 

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 

1. SZAKASZ: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás megnevezése 
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megfelelően. 

2.3. Egyéb veszélyek 

Nincsen elérhető információ. 
 

3.2.  Keverékek 

Veszélyes összetevők 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A H- és EUH-mondatok teljes szövegéért lásd: 16. szakasz. 

További információ 

Ez a keverék kristályos kvarc finom frakcióját tartalmazza. Az alveoláris permeabilitás azonban kizárható, 
mivel a kvarc visszafordíthatatlanul be van kötve a pasztaszerű komponensbe, és ezért nem szabadon 
hozzáférhető. Az ezt követő fúrás, csiszolás vagy egyéb kezelés nem eredményezi ennek az alveoláris 
áteresztő kvarcnak felszabadítását. A CLP 1272/2008/EU rendelet 6. cikkének értelmében SLOT RE 2 
szerinti besorolás és címkézés nem szükséges. 
SVHC Liste (Rendkívüli aggodalomra okot adó anyagok listája az engedélyezéshez): ilyen anyagokat 
nem tartalmaz, vagy 0,1% alatti mértékben tartalmaz. 

4.1. Elsősegélynyújtási intézkedések leírása 

Általános tájékoztató 
Azonnal távolítson el minden, a termék által beszennyezett ruházatot, és mossa ki újra használata előtt. 

Belélegzés után 
Biztosítson friss levegőt. Ha kétség merül fel, vagy tüneteket figyel meg, kérjen orvosi segítséget. 

Bőrrel való érintkezés esetén 
Azonnal távolítson el minden, a termék által beszennyezett ruházatot, 
és mossa ki újra használata előtt. Orvosi ellátás szükséges. 

Szemmel való érintkezés esetén 
Azonnal öblítse ki óvatosan és alaposan szemfürdővel vagy vízzel. Szemirritáció esetében 
szemésszel konzultáljon. 

Lenyelés esetén 
Azonnal öblítse ki a szájat, és igyon bőségesen vizet. 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 

CAS-szám Kémiai megnevezés Mennyiség 

 EK-szám Index sorszám REACH-szám  

 Osztályozás a 1272/2008/EK számú rendelet szerint [CLP]  

97-90-5 etilén-dimetakrilát 10 - < 15 % 

 202-617-2 607-114-00-5   

 STOT SE 3, Bőrérz. 1; H335 H317  

27813-02-1 Metakrilsav, monoészter propán-1,2-diollal 5 - < 10 % 

 248-666-3  01-2119490226-37  

 Szemirrit. 2, Bőrérz. 1; H319 H317  

14808-60-7 Kvarc (< 10µm) * 1 - < 5 % 

 238-878-4    

 STOT RE 1; H372  

38668-48-3 1,1´-(p-tolil-imino)dipropán-2-ol < 1 % 

 254-075-1    

 Akut tox. 2, Szemkár. 1, Vízi Krónikus 3; H300 H318 H412  
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4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett egyaránt 
Allergiás reakciók 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
A tüneteket kezelje. 

5.1. Oltóanyag  

Alkalmas oltószerek 

Tűzoltópor Vízsugár 
Szén-dioxid (CO2). 

Alkalmatlan oltószer 
Maximális térfogatú vízsugár 
Hab. 

5.2. Az anyag vagy a keverék által okozott különleges veszélyek 

Pirolízis termékei, mérgező 
Szén-monoxid. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Tűz vagy robbanás esetében ne lélegezze be a füstöt. 
Viseljen a környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket és kémiai védőruházatot. 

Kiegészítő utasítások 
A gázokat/gőzöket/ködöket vízpermettel fojtsa le. Külön gyűjtse be a tűzoltáshoz felhasznált szennyezett 
vizet. Ne ürítse a csatornarendszerbe vagy élővizekbe. 

6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások 
Biztosítson megfelelő szellőzést. Ne lélegezze be a gázt/füstöt/gőzt/permetet. Kerülje el az anyagnak a 
bőrrel, szemmel és ruhával való érintkezését. Használjon egyéni védőfelszerelést. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Ne ürítse a csatornarendszerbe vagy élővizekbe. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Mechanikusan gyűjtse be az anyagot. A visszanyert anyagot a hulladékkezelésről szóló fejezetben leírtak szerint 
kell kezelni. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Biztonságos kezelésről: lásd a 7. szakaszt 
Az egyéni védőfelszerelésről: lásd a 8. szakaszt 
Hulladékkezelésről: lásd a 13. szakaszt 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Tanácsok a biztonságos kezeléshez 
Csak a szabadban vagy egy jól szellőző 
helyiségben használja. Használat közben ne 
egyen, igyon vagy dohányozzon. 
Mossa meg a kezét a szünetek előtt és a munka után. 

Tűz- és robbanásvédelmi tanácsok 
Nincsen szükség különleges tűzvédelmi intézkedésekre. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolóhelyiségekre és tárolóedényekre vonatkozó követelmények 

Tartsa szorosan zárva a tartályt. 
Csak az eredeti csomagolásban tárolható hűvös, jól szellőztetett helyen. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíció esetén 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
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Együttes tárolással kapcsolatos információ 

Ne használja élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő termékekhez. 

További információ a tárolási körülményekről 

tárolási hőmérséklet : 5-25°C 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok) 

Ragasztóhabarcs rögzítőelemekhez, A-komponens (gyanta) 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

8.2. Expozíció ellenőrzése 

Óvintézkedések és higiéniai intézkedések 

Azonnal távolítsa el a szennyezett, átitatott ruházatot. Bőrvédelemre figyeljen oda. Mossa meg a kezét és 
arcát a szünetek előtt és a munka után, illetve zuhanyozzon le, ha szükséges. Használat közben ne egyen 
vagy igyon. 

Szem/arc védelme 

Viseljen szem-/arcvédő felszerelést. 

Kéz védelme 

Kémiai anyagok kezelésekor kötelező a védőkesztyű hordása a négy ellenőrző számjegyet tartalmazó CE 
címkével együtt. A kémiai vegyületeknek ellenálló védőkesztyű minőségét az adott munkahelyen előforduló 
veszélyes anyagok koncentrációjának és mennyiségének megfelelően kell választani. Speciális célok esetében 
ajánlott a védőkesztyű gyártójánál érdeklődni az említett kesztyű kémiai vegyületeknek való ellenálló 
képességéről. 

 

Hordási idő alkalmankénti érintkezés (fröccsenések) esetében: 0,4mm NBR (nitrilkaucsuk) >480 perc 
(EN374 szabvány) Hordási idő folyamatos érintkezés mellett 0,5mm NBR (nitrilkaucsuk) >480 perc 
(EN374 szabvány) 

Bőr védelme 

Viseljen megfelelő védőruházatot. 

Légzésvédelem 

Légzésvédelemre van szükség az elégtelen szellőzéssel rendelkező helyiségekben. 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Halmazállapot: 
Szín: 

Paszta 
világos bézs 

 
 

Tesztmódszer

A ph-érték: nincs meghatározva 

Változások a halmazállapotban 

Olvadáspont: 

Kezdeti forráspont és 

forrásponttartomány: 

Lobbanáspont: 

Gyúlékonysá

g Szilárd: 

Gázhalmazállapot: 

8. SZAKASZ: A kitettség ellenőrzése/Egyéni védelem 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

ph-érték: nem meghatározott 
Változások a halmazállapotban     
Olvadáspont: nem meghatározott 
Kezdeti forráspont és forrástartomány: nem meghatározott 
Lobbanáspont: nem alkalmazható 
Gyúlékonyság 
Szilárd halmazállapot: nem meghatározott 
Gáz halmazállapot: nem alkalmazható 
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Alsó robbanási határ:  

Felső robbanási határ: 

Öngyulladási hőmérséklet 
Szilárd:  
Gáz halmazállapot: 

nem meghatározott  

nem meghatározott 

 
nem meghatározott 
nem alkalmazható 

Bomlási hőmérséklet:  nem meghatározott 

Oxidáló tulajdonságok 
Nem oxidálószer. 

Gőznyomás:  nem meghatározott 

Sűrűség (at 20 °C): 1,72 g/cm³ 

Vízben oldhatóság:  oldhatatlan 

Oldható más oldószerekben 
nem állnak rendelkezésre adatok 

Megoszlási 

hányados: 

Gőzsűrűség: 

nem meghatározott 

nem meghatározott 

Párolgási sebesség:  nem meghatározott 

9.2. Egyéb információ 

Szilárdanyag-tartalom:  nem meghatározott 

 

10.1. Reakciókészség 

Az előírásoknak megfelelően kezelve és tárolva nem fordul elő veszélyes reakció. 

10.2. Kémiai stabilitás 

A termék stabil marad tárolás közben normál környezeti hőmérséklet esetén. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Nem ismert veszélyes reakció. 

10.4. Kerülendő körülmények 

nincs 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Nincsen elérhető információ. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Nem ismert veszélyes bomlástermék. 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

CAS-szám Kémiai megnevezés 

 Expozíciós útvonal Dózis Faj Forrás 

27813-02-1 Metakrilsav, monoészter propán-1,2-diollal 

 szájon át LD50 11200 mg/kg Patkány  

 bőrön keresztül LD50  5000 mg/kg> Nyúl  

38668-48-3 1,1´-(p-tolil-imino)dipropán-2-ol 

 szájon át LD50 27,5 mg/kg Patkány  
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További információ teszteket illetően 
Ez a keverék az 1272/2008/EK számú [CLP] rendelet szerint veszélyes besorolást kapott. 

További információ 
Az összetevőkre vonatkozó felsorolt toxikológiai adatok az egészségügyi, a foglalkozás-egészségügyi 
szakemberek és a toxikológusok számára készültek. Az összetevőkre vonatkozó toxikológiai adatokat az 
alapanyagok gyártói biztosították. 

12.1. Ökotoxicitás 

A termék nem: Ökotoxikus. 

12.2. Perzisztencia és biológiai lebonthatóság 

A termék nem került tesztelésre. 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

A termék nem került tesztelésre. 

12.4. A talajban való mobilitás 

A termék nem került tesztelésre. 

12.5. A PBT és a vPvB vizsgálatok eredményei 
A termék nem került tesztelésre. 

12.6. Egyéb káros hatások 

Nincsen elérhető információ. 

További információ 

Ne ürítse a csatornarendszerbe vagy élővizekbe. Ne engedje, hogy a talajba/altalajba kerüljön. 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Ártalmatlanításra vonatkozó tanácsok 

Ne ürítse a csatornarendszerbe vagy élővizekbe. Ne engedje, hogy a talajba/altalajba kerüljön. A 
vonatkozó hulladékkezelési előírásokat tartsa be. 

A maradékanyagokból/fel nem használt termékekből származó hulladék hulladék-kódszámának megnevezése 

080409  BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS TŰZZOMÁNCOK), RAGASZTÓANYAGOK, TÖMÍTŐANYAGOK 
ÉS NYOMTATÓ TINTÁK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁBÓL (GYKFF) SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; 
hulladékok, amelyek a ragasztóanyagok és tömítőanyagok (vízhatlanító készítményeket beleértve) GYKFF-
jéből származnak; ragasztóanyag-hulladékok és szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat 
tartalmazó tömítőanyag-hulladékok Veszélyes hulladékként való osztályzásuk. 

Az elhasznált termék hulladék-kódszáma 

080409 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS TŰZZOMÁNCOK), RAGASZTÓANYAGOK, TÖMÍTŐANYAGOK 
ÉS NYOMTATÓ TINTÁK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁBÓL (GYKFF) SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; 
hulladékok, amelyek a ragasztóanyagok és tömítőanyagok (vízhatlanító készítményeket beleértve) GYKFF-
jéből származnak; ragasztóanyag-hulladékok és szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat 
tartalmazó tömítőanyag-hulladékok Veszélyes hulladékként való osztályzásuk. 

A szennyezett csomagolóanyag hulladék-kódszáma 

150110 HULLADÉK CSOMAGOLÁS; NEDVSZÍVÓ ANYAGOK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS 

MÁSKÉPPEN NEM MEGHATÁROZOTT VÉDŐRUHÁZAT; csomagolóanyag (beleértve a külön gyűjtött, városi 
csomagolóanyag-hulladékokat); veszélyes anyagok által szennyezett, vagy azt nyomokban tartalmazó 
csomagolóanyag 

Veszélyes hulladékként való osztályzásuk. 

Szennyezett csomagolás 

A nem szennyezett csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. A szennyezett csomagolóanyagot ugyanúgy kezelje, mint 
magát az anyagot. 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

13. SZAKASZ: Hulladékkezelésre vonatkozó megfontolások 
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Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID) 

14.1. UN-szám: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:    

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok): 

Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó.  

 

Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.4. Csomagolási csoport: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

Belvízi szállítás (ADN) 

14.1. UN-szám: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó.  

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő  Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

szállítási megnevezés:  

14.3. Szállítási veszélyességi  Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

osztály(ok):  

14.4. Csomagolási csoport: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

Hajó általi szállítás (IMDG) 

14.1. UN-szám: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő  

szállítási megnevezés: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.3. Szállítási veszélyességi  

osztály(ok): Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.4. Csomagolási csoport: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. UN-szám: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:  

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):  

14.4. Csomagolási csoport: 

14.5. Környezeti veszélyek 

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES: 

14.6. A felhasználót érintő 
különleges óvintézkedések 

Nincsen elérhető 
információ. 

Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó.  

 

Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó.  

 

Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

 
nem 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 

nem alkalmazható 
  

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
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15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 

környezetvédelmi előírások/jogszabályok Európai uniós szabályozásra vonatkozó információk 

2004/42/EK (VOC): 

Kiegészítő utasítások 

6,9 Gew.% (DIN EN ISO 11890-2) 

Követendő rendelkezések: 850/2004/EK, 79/117/EGK, 689/2008/EK 

Nemzeti szabályozásra vonatkozó információk 

Foglalkoztatási korlátozások: 
 

Vízveszélyességi osztály (D): 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Tartsa be a fiatalkorúak foglalkoztatására vonatkozó korlátozásokat a 
fiatalok munkahelyi védelméről szóló irányelv szerint (94/33/EK). 
1 - enyhén vízszennyező 

Erre az anyagra vonatkozóan nem került sor kémiai biztonsági értékelésre. 

Változtatások 

Ez az adatlap az előző verziókhoz képest a következő szakaszokban tartalmaz módosításokat: 3,5,15. 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

16. SZAKASZ: Egyéb információ 
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Rövidítések és betűszavak 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (A 
Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Európai Egyezmény) IMDG: 
Nemzetközi Veszélyes Áruk Tengeri Kódexe 
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 
GHS: Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált 
Rendszere EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 
ELINCS: Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 
CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat 
LC50: Közepes halálos koncentráció, 
50% LD50: Közepes halálos adag, 
50% 

A vonatkozó H- és EUH-mondatok (sorszám és teljes szöveg) 
H300 Lenyelve halálos. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. H412 Ártalmas 
a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

További információ 

A fenti tájékoztatás kizárólag a termék biztonsági követelményeit írja le, és a jelenlegi ismereteinken alapul. 
A tájékoztatás célja, hogy tanácsot adjon az ebben a biztonsági adatlapban megnevezett termék biztonságos 
kezeléséről a tárolására, feldolgozására, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan. A tájékoztatás nem 
vonatkozik más termékekre. A termék más termékekkel való összekeverése esetén a biztonsági adatlapon 
szereplő információk nem feltétlenül érvényesek az újonnan elkészített anyag esetében. 

(A veszélyes összetevőkre vonatkozó adatok az alvállalkozó által kiállított biztonsági adatlap utolsó verziójából 
származnak.) 
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1.1. Termékazonosító 

Multifix USF - Comp. B 

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges felhasználási módjai, és ellenjavallott felhasználási módjai 

Az anyag/keverék felhasználása 

összetett habarcs, B-komponens (keményítő) 

Ellenjavallott felhasználási módok: 

nincs korlátozás 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Cégnév: Utca: 
Helység: 

EJOT Baubefestigungen GmbH 
In der Stockwiese 35 
57334 Bad Laasphe 

Telefon: +49 2752 908-0 
e-mail: info@ejot.de 

1.4. Sürgősségi 

telefonszám: 

=+49 (0) 163-5290905 (24h) 

 

  

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása 

1272/2008/EK számú rendelet 

Veszélyosztályok: 
Légúti vagy bőrszenzibilizáció: Bőrérz. 1 
Figyelmeztető mondatok: 
Súlyos szemirritációt okoz. 
Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

2.2. Címkézési elemek 

1272/2008/EK számú rendelet 

Veszélyes összetevők címkézése 
dibenzoil-peroxid; benzoil-peroxid 

Jelölések: Figyelmeztetés 

Piktogramok: 
 
 
 

 
Figyelmeztető mondatok 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P363 A szennyezett 
ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak 

megfelelően. 

2.3. Egyéb veszélyek 

Ez az anyag megfelel a REACH előírások PBT kritériumának, a XIII. melléklet szerint. 

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 

1. SZAKASZ: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás megnevezése 

mailto:info@ejot.de


EJOT Baubefestigungen GmbH 

Biztonsági Adatlap 

az 1907/2006/EK számú rendeletnek megfelelően 

Multifix USF - Comp. B 

Termékkód: SDB0020 Felülvizsgálat dátuma: 
10.03.2017 

Felülvizsgált példány száma: 1,07,0 - Előző 
verziószám: 1,06 

GB - EN Nyomtatás dátuma: 
10.03.2017 

 

 

 

  

3.2.  Keverékek 

Veszélyes összetevők 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A H- és EUH-mondatok teljes szövegéért nézze meg: 16. szakasz. 

További információ 
Ez a keverék kristályos kvarc finom frakcióját tartalmazza. Az alveoláris permeabilitás azonban kizárható, 
mivel a kvarc visszafordíthatatlanul be van kötve a pasztaszerű komponensbe, és ezért nem szabadon 
hozzáférhető. Az ezt követő fúrás, csiszolás vagy egyéb kezelés nem eredményezi ennek az alveoláris 
áteresztő kvarcnak felszabadítását. A CLP 1272/2008/EU rendelet 6. cikkének értelmében SLOT RE 2 
szerinti besorolás és címkézés nem szükséges. 
SVHC Liste (Rendkívüli aggodalomra okot adó anyagok listája az engedélyezéshez): ilyen anyagokat 
nem tartalmaz, vagy 0,1% alatti mértékben tartalmaz. 

4.1. Elsősegélynyújtási intézkedések leírása 

Általános tájékoztató 
Váltsa át a szennyezett, átitatott ruházatot. 

Belélegzés után 
Biztosítson friss levegőt. Ha kétség merül fel, vagy tüneteket figyel meg, kérjen orvosi segítséget. 

Bőrrel való érintkezés esetén 
Bőrrel való érintkezés után azonnal öblítse le bőséges szappan- és vízhasználat mellett. Azonnal távolítson el 
minden, a termék által beszennyezett ruházatot, és mossa ki újra használata előtt. Orvosi ellátás szükséges. 

Szemmel való érintkezés esetén 
Szemmel való érintkezés után megfelelő hosszú ideig öblítse ki a szemet a szemhéj nyitva tartása mellett, és 
azonnal vegye fel a kapcsolatot egy szemész szakemberrel. 

Lenyelés esetén 
Azonnal öblítse ki a szájat, és igyon bőségesen vizet. 

4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett egyaránt 
Allergiás reakciók 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
A tüneteket kezelje. 

5.1. Oltóanyag 

Alkalmas oltószerek 

Hangolja össze a tűzvédelmi intézkedéseket a tűz környékén. 
Tűzoltópor 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

CAS-szám Kémiai megnevezés Mennyiség 

 EK-szám Index sorszám REACH-szám  

 Osztályozás a 1272/2008/EK számú rendelet szerint [CLP]  

94-36-0 dibenzoil-peroxid; benzoil-peroxid 10 - < 15 % 

 202-327-6 617-008-00-0 01-2119511472-50  

 Szerv. Perox. B, Szemirrit. 2, Bőrérz. 1, Vízi Akut 1; H241 H319 H317 H400  

14808-60-7 Kvarc (< 10µm) * 1 - < 5 % 

 238-878-4    

 STOT RE 1; H372  
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Vízsugár 

Alkalmatlan oltószer 
Maximális 
térfogatú vízsugár 
Hab. 

5.2. Az anyag vagy a keverék által okozott különleges veszélyek 

Pirolízis termékei, mérgező 
Szén-monoxid. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Tűz vagy robbanás esetében ne lélegezze be a füstöt. 
Viseljen a környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket és kémiai védőruházatot. 

Kiegészítő utasítások 
Külön gyűjtse be a tűzoltáshoz felhasznált szennyezett vizet. Ne ürítse a csatornarendszerbe vagy élővizekbe. 

6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások 
Biztosítson megfelelő szellőzést. 
Használjon egyéni védőfelszerelést. 
A termék szivárgása/kiömlése által okozott megcsúszás különleges veszélye. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Ne ürítse a csatornarendszerbe vagy élővizekbe. 
Amennyiben gáz távozott vízi útvonalakba, a talajba vagy a csatornarendszerbe, értesítse az illetékes hatóságokat. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Mechanikusan gyűjtse be az anyagot. 
Itassa fel folyadékot megkötő anyaggal (például homokkal, diatomafölddel, savval vagy univerzális 
kötőanyagokkal). A visszanyert anyagot a hulladékkezelésről szóló fejezetben leírtak szerint kell 
kezelni. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Biztonságos kezelésről: lásd a 7. szakaszt 
Az egyéni védőfelszerelésről: lásd a 8. 
szakaszt Hulladékkezelésről: lásd a 13. 
szakaszt 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Tanácsok a biztonságos kezeléshez 
Csak a szabadban vagy egy jól szellőző helyiségben használja. 
Használat közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon. 
Használjon bőrvédőkrémet a termék kezelése előtt. 

Tűz- és robbanásvédelmi tanácsok 
Nincsen szükség különleges tűzvédelmi intézkedésekre. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolóhelyiségekre és tárolóedényekre vonatkozó követelmények 

Tartsa szorosan zárva a tartályt. Csak az eredeti tartályban tárolandó. 

Együttes tárolással kapcsolatos információ 

Ne használja élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő termékekhez. Jól szellőző helyiségben tárolja. Tartsa hűvösen. 

További információ a tárolási körülményekről  
Hűvös, jól szellőztetett helyen tárolja, és tartsa szorosan zárva a tartályt. Tárolási 
hőmérséklet 5-25°C 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok) 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíció esetén 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
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lásd az 1.2. szakaszt 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Expozíciós határértékek (EH40) 

 
 
 
 

8.2. Expozíció ellenőrzése 

Óvintézkedések és higiéniai intézkedések 

Azonnal távolítsa el a szennyezett, átitatott ruházatot. Bőrvédelemre figyeljen oda. Mossa meg a kezét és 
arcát a szünetek előtt és a munka után, illetve zuhanyozzon le, ha szükséges. Használat közben ne egyen 
vagy igyon. 

Szem/arc védelme 

Megfelelő szemvédelem: viseljen szem-/arcvédő felszerelést. 

Kéz védelme 

Kémiai anyagok kezelésekor kötelező a védőkesztyű hordása a négy ellenőrző számjegyet tartalmazó CE 
címkével együtt. A kémiai vegyületeknek ellenálló védőkesztyű minőségét az adott munkahelyen előforduló 
veszélyes anyagok koncentrációjának és mennyiségének megfelelően kell választani. Speciális célok esetében 
ajánlott a védőkesztyű gyártójánál érdeklődni az említett kesztyű kémiai vegyületeknek való ellenálló 
képességéről. 

 

Hordási idő alkalmankénti érintkezés (fröccsenések) esetében: 0,4mm NBR (nitrilkaucsuk) >480 perc 
(EN374 szabvány) Hordási idő folyamatos érintkezés mellett 0,5mm NBR (nitrilkaucsuk) >480 perc 
(EN374 szabvány) 

Bőr védelme 

Viseljen megfelelő védőruházatot. 

Légzésvédelem 

Légzésvédelemre van szükség az elégtelen szellőzéssel rendelkező helyiségekben. 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Halmazállapot: 

Szín:  

Szag: 

Paszta 
fekete 

jellegzetes 

 
 
 

Tesztmódszer 

A ph-érték: nem alkalmazható 

Változások a halmazállapotban 

Olvadáspont: 

Kezdeti forráspont és 

forrásponttartomány: 

Lobbanáspont: 

Gyúlékonyság 

 

8. SZAKASZ: A kitettség ellenőrzése/Egyéni védelem 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

CAS-szám Anyag ppm mg/m³ szál/ml Kategória Származá
s 

94-36-0 Dibenzoil-peroxid - 

- 

5 

- 

 TWA (8 óra) 

STEL (15 perc) 

WEL 

WEL 

 

ph-érték: nem meghatározott 
Változások a halmazállapotban     
Olvadáspont: nem meghatározott 
Kezdeti forráspont és forrástartomány: nem meghatározott 
Lobbanáspont: nem alkalmazható 
Gyúlékonyság 
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Szilárd:  

Gáz halmazállapot: 

Alsó robbanási határ:  

Felső robbanási határ: 

Öngyulladási hőmérséklet 
Szilárd: 
Gázhalmazállapot: 

nem meghatározott 

nem alkalmazható 

nem meghatározott 

nem meghatározott 

 
nem meghatározott 
nem alkalmazható 

Bomlási hőmérséklet:  nem állnak rendelkezésre adatok 

Oxidáló tulajdonságok: 
Nem oxidálószer. 

Elérhető oxigéntartalom (%) < 1% 
nincs besorolva 

Gőznyomás:  nem meghatározott 

Sűrűség (at 20 °C): 1,59 g/cm³ 

Vízben oldhatóság:  oldhatatlan 

Oldható más oldószerekben 
nem állnak rendelkezésre adatok 

Megoszlási hányados: 

Gőzsűrűség: 

nem meghatározott 

nem meghatározott 

Párolgási sebesség:  nincs meghatározva 

9.2. Egyéb információ 

Szilárdanyag-tartalom: nincs meghatározva 

 

10.1. Reakciókészség 

lásd a 10.3. szakaszt 

10.2. Kémiai stabilitás 

A termék stabil marad tárolás közben normál környezeti hőmérséklet esetén. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Erős reakció a következővel: Oxidálószer 

10.4. Kerülendő körülmények 

lásd a 7.2. szakaszt 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Oxidálószer, erős 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Nem ismert veszélyes bomlástermék. 

11.1. Toxikológiai adatok 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
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Akut toxicitás 
 

CAS-szám Kémiai megnevezés 

 Expozíciós útvonal Dózis Faj Forrás 

94-36-0 dibenzoil-peroxid; benzoil-peroxid 

 szájon át LD50 > 5000 mg/kg Patkány  

További információ teszteket illetően 
Ez a keverék az 1272/2008/EK számú [CLP] rendelet szerint veszélyes besorolást kapott. 

12.1. Ökotoxicitás 

A termék nem: Ökotoxikus. 
 

OECD 201 (Desmodesmus subspicatus. ) 
IC10: (0 - 72 óra) = 30 mg/l 
IC50: (0 - 72 óra) = 150 mg/l 

 

OECD 202 (Daphnia magna) 
EC0/NOEC (48 óra) = 100 mg/l 
EC50 (48 óra) = >500 mg/l 
EC100 (48 óra) = >>500 mg/l 

 

OECD 203 (Danio rerio) 
LC0/NOEC : 250 mg/l 
LC50 : > 500 mg/l 
LC100 : >> 500 mg/l 

CAS-szám Kémiai megnevezés 

 Vízi toxicitás Dózis [h] | [d] Faj Forrás 

94-36-0 dibenzoil-peroxid; benzoil-peroxid 

 Akut haltoxicitás LC50 0,0602 mg/l 96 óra Oncorhynchus mykiss 
(szivárványos 
pisztráng) 

 

 Akut algatoxicitás ErC50 0,110 mg/l  Daphnia magna (nagy 
vízibolha) 

 

 Akut toxicitás rákfélékre EC50 0,0711 mg/l 48 óra Pseudokirchneriella 
subcapitata 

 

12.2. Perzisztencia és biológiai lebonthatóság 

A termék nem került tesztelésre. 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

A termék nem került tesztelésre. 

12.4. A talajban való mobilitás 

A termék nem került tesztelésre. 

12.5. A PBT és a vPvB vizsgálatok eredményei 
A termék nem került tesztelésre. 

12.6. Egyéb káros hatások 

Nincsen elérhető információ. 

További információ 

Ne ürítse a csatornarendszerbe vagy élővizekbe. Ne engedje, hogy a talajba/altalajba kerüljön. 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

13. SZAKASZ: Hulladékkezelésre vonatkozó megfontolások 
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13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Ártalmatlanításra vonatkozó tanácsok 

Ne ürítse a csatornarendszerbe vagy élővizekbe. Ne engedje, hogy a talajba/altalajba kerüljön. A 
vonatkozó hulladékkezelési előírásokat tartsa be. 

A maradékanyagokból/fel nem használt termékekből származó hulladék hulladék-kódszámának megnevezése 
080409  BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS TŰZZOMÁNCOK), RAGASZTÓANYAGOK, 

TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMTATÓ TINTÁK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, 
FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL (GYKFF) SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; 
hulladékok, amelyek a ragasztóanyagok és tömítőanyagok (vízhatlanító készítményeket beleértve) 
GYKFF-jéből származnak; ragasztóanyag-hulladékok és szerves oldószereket vagy egyéb 
veszélyes anyagokat tartalmazó tömítőanyag-hulladékok Veszélyes hulladékként való 
osztályzásuk. 

Az elhasznált termék hulladék-kódszáma 

080409 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS TŰZZOMÁNCOK), RAGASZTÓANYAGOK, 
TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMTATÓ TINTÁK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, 
FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL (GYKFF) SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; 
hulladékok, amelyek a ragasztóanyagok és tömítőanyagok (vízhatlanító készítményeket beleértve) 
GYKFF-jéből származnak; ragasztóanyag-hulladékok és szerves oldószereket vagy egyéb 
veszélyes anyagokat tartalmazó tömítőanyag-hulladékok Veszélyes hulladékként való 
osztályzásuk. 

A szennyezett csomagolóanyag hulladék-kódszáma 

150110 HULLADÉK CSOMAGOLÁS; NEDVSZÍVÓ ANYAGOK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS 

MÁSKÉPPEN NEM MEGHATÁROZOTT VÉDŐRUHÁZAT; csomagolóanyag (beleértve a külön 
gyűjtött, városi csomagolóanyag-hulladékokat); veszélyes anyagok által szennyezett, vagy azt 
nyomokban tartalmazó csomagolóanyag 
Veszélyes hulladékként való osztályzásuk. 

Szennyezett csomagolás 

A nem szennyezett csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. A szennyezett csomagolóanyagot ugyanúgy 
kezelje, mint magát az anyagot. 
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Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID) 

14.1. UN-szám: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:  

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok): 

Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó.  

 

Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.4. Csomagolási csoport: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

Belvízi szállítás (ADN) 

14.1. UN-szám: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó.  

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő  

szállítási megnevezés:  Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.3. Szállítási veszélyességi  

osztály(ok):  Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.4. Csomagolási csoport. Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

Hajó általi szállítás (IMDG) 

14.1. UN-szám: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő  

szállítási megnevezés: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.3. Szállítási veszélyességi  

osztály(ok): Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.4. Csomagolási csoport: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. UN-szám: Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:  

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):  

14.4. Csomagolási csoport: 

14.5. Környezeti veszélyek 

Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó.  

 

Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó.  

 

Ezen szállítási szabályzat értelmében nincsen veszélyes anyagról szó. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
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KÖRNYEZETRE VESZÉLYES: nem 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

Nincsen elérhető információ. 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 

nem alkalmazható 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok  

Európai uniós szabályozásra vonatkozó információk 

2004/42/EK (VOC): 

Kiegészítő utasítások 

4,3 Gew % (DIN EN ISO 11890-2) 

Követendő rendelkezések: 850/2004/EK, 79/117/EGK, 689/2008/EK 

Nemzeti szabályozásra vonatkozó információk 

Foglalkoztatási korlátozások: 
 
 
 

Vízveszélyességi osztály (D): 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Tartsa be a fiatalkorúak foglalkoztatására vonatkozó korlátozásokat a 
fiatalok munkahelyi védelméről szóló irányelv szerint (94/33/EK). Tartsa be 
a várandós vagy szoptató anyák foglalkoztatására vonatkozó korlátozásokat 
az anyasági védelemről szóló irányelv szerint (92/85/EGK). 
2 - vízszennyező 

Erre az anyagra vonatkozóan nem került sor kémiai biztonsági értékelésre. 

Változtatások 

Ez az adatlap az előző verziókhoz képest a következő szakaszokban tartalmaz módosításokat: 3,12. 

Rövidítések és betűszavak 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (A 
Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Európai Egyezmény) IMDG: 
Nemzetközi Veszélyes Áruk Tengeri Kódexe 
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 
GHS: Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált 
Rendszere EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 
ELINCS: Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 
CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat 
LC50: Közepes halálos koncentráció, 
50% LD50: Közepes halálos adag, 
50% 

A vonatkozó H- és EUH-mondatok (sorszám és teljes szöveg) 
H241  Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat. 
H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H319  Súlyos szemirritációt okoz. 
H372  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. 
H400  Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

További információ 

A fenti tájékoztatás kizárólag a termék biztonsági követelményeit írja le, és a jelenlegi ismereteinken alapul. 
A tájékoztatás célja, hogy tanácsot adjon az ebben a biztonsági adatlapban megnevezett termék biztonságos 
kezeléséről a tárolására, feldolgozására, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan. A tájékoztatás nem 
vonatkozik más termékekre. A termék más termékekkel való összekeverése esetén a biztonsági adatlapon 
szereplő információk nem feltétlenül érvényesek az újonnan elkészített anyag esetében. 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

16. SZAKASZ: Egyéb információ 
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(A veszélyes összetevőkre vonatkozó adatok az alvállalkozó által kiállított biztonsági adatlap utolsó verziójából 
származnak.) 


