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B I Z T O N S Á G I   A D A T L A P  
 

1.  A készítmény neve: 3450A 

 Gyártó cég neve:  Loctite Ireland Ltd. 

    cím: Tallaght Business Park, Whitestown, 

     Dublin 24 

    telefon:  353-1-4046444 

    fax:  353-1-451-0806 

 Forgalmazó cég neve:  Henkel Magyarország Kft. Business Unit Loctite 

    1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6 

    Tel.: 372-5677 

    Fax.: 372-5678 

Vészhelyzetben: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

    telefon:  06-80-201-199 

2. Összetétel: 

 Epoxigyanta 

Megnevezés   CAS/EINECS  % R-mondat     Veszélyjel    

             

Epoxigyanta  167554-3/2168235 30-60 R36/38, R43, R51/53 Xi, N   

Bárium-szulfát  7727-43-7    10-30 

3. Veszélyesség szerinti besorolás 

Irritálja a szemet és a bőrt. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. Mérgező vízi élőlényekre és 

hosszútávú ártalmas kihatással lehet vízi környezetre. A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 

értelmében jelölésköteles. 

4. Elsősegélynyújtás 

 Belégzés esetén: az érintett személyt vigyük friss levegőre, további rosszullét esetén, kérjünk orvosi 

segítséget. 

 Bőrrel érintkezve: Bő szappanos vízzel le kell mosni. Ha irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz. 

 Szembejutás esetén: legalább 15 percen keresztül, bő vízzel öblítsük. Ha irritáció lép fel, forduljunk 

orvoshoz. 

 Lenyelés esetén: a szájüreget vízzel öblítsük ki, majd igyunk sok vizet. Hánytatni tilos! 

5. Tűzveszélyesség, tűzoltás 

 Tűzoltáskor légzésvédő készülék viselése kötelező. A termék nem gyúlékony, lobbanáspontja nagyobb 

mint 100 C. Oltóanyag: oltópor, hab, CO2. Tűz esetén veszélyes bomlástermékek, mérgező gőzök, pl. 

szén-oxidok keletkeznek, amelyeket belélegezni tilos.  
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6. Óvintézkedés baleset esetén 

 Védőkesztyű és védőszemüveg viselése kötelező. Kis mennyiség kiömlése esetén töröljük fel 

papírkendővel, és azt helyezzük tartályba. Gondosan mossuk fel a szennyezett helyet szappanos vízzel 

vagy mosószeres oldattal. Ne engedjük be az anyagot a csatornába és a felszíni vizekbe. 

7. Kezelés és tárolás 

 Kerüljük az érintkezést a szemmel és a bőrrel. Tartós vagy ismételt érintkezés a bőrrel kerülendő.  

Tárolás eredeti tartályban 8-21 °C-on. A maradékot ne tegyük vissza a tartályba, mert a szennyeződés 

csökkentheti a termék élettartamát. 

8.           Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei 

Munkahelyen megengedett határérték: Bárium szulfát: ACGIH: TLV 10mg/m3 8 óra TWA. 

 A helyes ipari gyakorlat higiéniai szabályait tartsuk be. Ha fennáll a bőrrel való tartós vagy ismételt 

érintkezés lehetősége, eldobható (polietilén, természetes kaucsuk vagy egyenértékű, észterálló) kesztyű 

viselése kötelező. 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságai 

 Megjelenés: fekete folyadék 

 Szag: enyhe 

 Lobbanáspont: nagyobb mint 100 C 

Sűrűség 25 C-on: 1,8 

Oldhatóság: vízben nem oldódik 

10. Stabilitás és reakcióképesség  

  A termék normál feltételek mellett stabil. Erős savakkal, erős bázisokkal, oxidálószerekkel erőteljesen 

reagál. 

11. Toxikológiai adatok 

 Belélegzés: Irritálhatja  a légzőrendszert és a nyálkahártyát ha zárt térben használjuk. 

Bőr: Bőrizgató hatású és túlérzékenységet okozhat. 

Szemek: A termék szemirritáló hatású. 

Lenyelve: Nagy mennyiséget lenyelve máj-és vesekárosodást okozhat 

12. Ökotoxicitás 

Csatornába vagy felszíni vizekbe juttatni nem szabad. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben 

hosszan tartó károsodást okozhat. 

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 

 A hulladék tárolása, kezelése a 98/2001 (VI. 15.) Kormányrendelet szerint történjen.  

14. Szállításra vonatkozó előírások  

 Un szám: nincs 

 Légi szállítás (IATA): nincs besorolva 

 Tengeri szállítás: nincs besorolva 

 Közúti szállítás (ADR) / vasúti szállítás (RID): nincs besorolva 
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15. Szabályozási előírások 

A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles. 

Epoxigyanta alkotóelemeket tartalmaz. Lásd a gyártó által kiadott információt. 

Címke:  Xi                     N 

 

 

 

           Irritatív          Környezeti veszély 

 R mondatok:  

  R36/38: Szem-és bőrizgató hatású. 

  R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat 

 S mondatok.  

   S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő 

S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 

   S28: Ha az anyag bőrre kerül, bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni. 

   S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 

S 61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági 

adatlap 

16. Egyéb 

 A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és 

semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak. 

 

 Dátum: 2006. 11. 07. 

 

 Bélyegző:     Cégszerű aláírás: 

 

 


