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Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 11.02.2011
*

Verziószám 10

Felülvizsgálat 11.02.2011

1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: Ligaçao MB/AC
· Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
· Anyag/készítmény használata
Lehet használni találkozásánál a futófelület a test, a védelem acél drótkötelek kitéve a kaparó és bevonása a
patch-ek a forró folyamat.
· A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
VIPAL EUROPE SL
Utca General Urrutia, 75 - 10-B
46013 - Valencia - Spanyolország
Telefon: + 34 963 259510 / + 34 963 259520
Fax: + 34 963 281683
· Információt nyújtó terület: e-mail: vipaleurope@vipal-eu.com
· Sürgısségi telefonszám: +34 667 490 291 – Alessandro Bottesini Campos .

2 A veszély meghatározása
· Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS08 egészségi veszély
Rákk. 1B

H350 Rákot okozhat.
GHS07

Bırszenz. 1

H317 Allergiás bırreakciót válthat ki.

Vízi, krónikus 3 H412 Ártalmas a vízi élıvilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézésérıl és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint nincs osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelzı piktogramok

GHS07

GHS08

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic
· Figyelmeztetı mondatok
H317 Allergiás bırreakciót válthat ki.
H350 Rákot okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élıvilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gızök/permet belélegzését.
P280 Védıkesztyő/védıruha/szemvédı/arcvédı használata kötelezı.
P281 Az elıírt egyéni védıfelszerelés használata kötelezı.
P321 Szakellátás (lásd a címkén).
P405 Elzárva tárolandó.
(folytatása 2 oldalon)
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P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelıen kell
hulladékként elhelyezni.
· Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3 Összetétel vagy az összetevıkre vonatkozó adatok
· Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
64742-52-5 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic
Rákk. 1B, H350
149-30-4 Benztiazol-2-tiol
Vízi, akut 1, H400; Vízi, krónikus 1, H410;
Bırszenz. 1, H317

*

2,5-10%

≤ 2,5%

4 Elsısegélynyújtás
· Az elsısegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Nem alkalmazható
· Bırrel való érintkezés után: Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
Miatt fizikai állapota nem a bırrel való érintkezést, szemmel vagy fertızés lehetıségének lenyeléssel.
· Lenyelés után: Azonnal keressük fel az orvost.

*

5 Tőzvédelmi intézkedések
· Oltóanyag
· Megfelelı tőzoltószerek:
Tőzoltó por
Hab
Szén-dioxid
· Biztonsági okokból nem megfelelı tőzoltószerek: Vízköd
· Tőzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védıfelszerelés: Különleges intézkedések nem szükségesek.

6 Intézkedések véletlenszerő expozíciónál
· Személyi óvintézkedések, egyéni védıeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem szükséges.
· Környezetvédelmi óvintézkedések:
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Mechanikusan vegyük fel.
· Hivatkozás más szakaszokra Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
*

7 Kezelés és tárolás
· Kezelés:
· A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Szakszerő alkalmazás mellett különleges intézkedések nem szükségesek.
· Tőz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.
(folytatása 3 oldalon)
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· A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Hővös helyen tároljuk.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Élelmiszerektıl elkülönítve tároljuk.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Légnedvességtıl és víztıl védjük.
Hıtıl és közvetlen napsugárzástól védjük.
· Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
At the junction of the tread and the carcass, and the protection of exposed steel cables in scraping, and
coating of patches for use in hot process.

8 Az expozíció ellenırzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a mőszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· Ellenırzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képezı határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenırizendı határértékekkel rendelkeznek.
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· Az expozíció ellenırzése
· Személyes védıfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek elıtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem: Nem szükséges.
· Kézvédelem:
Védıkesztyő.
A kesztyő anyagának át nem eresztı képességőnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelelı vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyőanyagot javasolni.
A kesztyő anyagának kiválasztása az áttörési idı, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Kesztyőanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata elıtt vízoldékony bırvédı szert (zsírmentes
rétegképzıt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent,
a kesztyő anyagának tartóssága elıre nem számítható ki, ezért a használat elıtt ezt ellenırizni kell.
· Áthatolási idı a kesztyőanyagon
A pontos behatolási idıt a kesztyő gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem: Nem szükséges

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok
· Az alapvetı fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
· Általános adatok
· Külsı jellemzık:
Szilárd halmazállapotú.
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
(folytatása 4 oldalon)
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· Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány:
Forráspont/forrási tartomány:

nem meghatározható
Nincs meghatározva

· Lobbanáspont:

Nem alkalmazható

· Gyulladási hımérséklet:

> 200°C

· Öngyulladás:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Sőrőség 20°C-nál:

1,09 a 1,21 g/cm3

· Oldhatóság/keverhetıség az alábbiakkal:
Oldhatatlan.
Víz:
· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
VOC (EC)
Szilárdanyag tartalom:

0,0 %
0,00 %
100,0 %

10 Stabilitás és reakciókészség
· Reakciókészség
· Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendı feltételek: Rendeltetésszerő használat esetén nincs bomlás.
· A veszélyes reakciók lehetısége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11 Toxikológiai adatok
· A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás:
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
149-30-4 Benztiazol-2-tiol
Szájon át LD50 100 mg/kg (rat)
Börön át LD50 >7940 mg/kg (rabbit)
· Primer ingerhatás:
· A bırön: Nem fejt ki ingerlı hatást.
· A szemben: Nem lép fel ingerlı hatás.
· Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes)
*

12 Ökológiai információk
· Toxicitás
· Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Általában nem veszélyezteti a vizeket.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe,
vagy a csatornahálózatba.
(folytatása 5 oldalon)
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· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

13 Ártalmatlanítási szempontok
· Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhetı hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Európai Hulladék Katalógus
15 00 00 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRİL NEM MEGHATÁROZOTT
ABSZORBENSEK, TÖRLİKENDİK, SZŐRİANYAGOK ÉS VÉDİRUHÁZAT
15 01 00 csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan győjtött települési csomagolási hulladékokat)
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok
15 00 00 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRİL NEM MEGHATÁROZOTT
ABSZORBENSEK, TÖRLİKENDİK, SZŐRİANYAGOK ÉS VÉDİRUHÁZAT
15 01 00 csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan győjtött települési csomagolási hulladékokat)
15 01 02 mőanyag csomagolási hulladékok
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági elıírások szabják meg.

14 Szállításra vonatkozó információk
· Tengeri szállítás IMDG:
· Marine pollutant: Nem
· A felhasználót érintı különleges óvintézkedések Nem alkalmazható

15 Szabályozással kapcsolatos információk
· Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi elıírások/
jogszabályok
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézésérıl és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint nincs osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelzı piktogramok

GHS07

GHS08

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic
· Figyelmeztetı mondatok
H317 Allergiás bırreakciót válthat ki.
H350 Rákot okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élıvilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gızök/permet belélegzését.
P280 Védıkesztyő/védıruha/szemvédı/arcvédı használata kötelezı.
P281 Az elıírt egyéni védıfelszerelés használata kötelezı.
P321 Szakellátás (lásd a címkén).
(folytatása 6 oldalon)
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P405 Elzárva tárolandó.
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelıen kell
hulladékként elhelyezni.
· Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.
*

16 Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt.
· Tanfolyammal kapcsolatos utalások
A felhasználó ennek a terméknek kell lennie képzett kezelésére, mőködését és alkalmazását a termék.
· Az alkalmazás javasolt korlátozása
Találkozásánál a futófelület és a tetemet, és a védelme kitett acél kábelek kaparó, és bevonata foltok használt
forró folyamatban.
· Az adatlapot kiállító szerv: Product safety department
· Kapcsolattartási partner: Mr. Alessandro Campos
· Rövidítések és mozaikszavak:
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Az adatok az elızı verzióhoz képest megváltoztak
HU

