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BIZTONSÁGI ADATLAP

Terméknév

Sikaflex 227

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével -
Magyarország

:

1.1 Termékazonosító

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

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

1.4 Sürgősségi telefonszám

Szállító

Telefonszám : Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálatot, a (06-80) 20-11-99 telefonszámon.

Nem áll rendelkezésre.

Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálatot, a (06-80) 20-11-99 telefonszámon.

Sürgősségi telefonszám

Sika Hungária Kft.
Prielle Kornélia u.6.
HU-1117 Budapest
Hungaria

Gyártó/Forgalmazó

06-1-371-2020Telefonszám

Távmásoló szám 06-1-371-2022

Ezért az biztonsági adatlapért
felelős személy e-mail címe

hanny.ervin@hu.sika.com

:

:

:

:

:

Besorolás Xn; R20
Xi; R36/38
R42

(

:Emberi egészségi
veszélyek

Belélegezve ártalmas.  Szem- és bőrizgató hatású.  Belélegezve túlérzékenységet
okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Termék meghatározás : Keverék

Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő R-mondatok és H-állitások teljes szövegéért.

A 199/45/EK Irányelv [DPD] szerinti osztályozás

A terméket veszélyesként sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

2.2 Címkézési elemek

Veszélyjelző szimbólum
vagy szimbólumok

Biztonsági S mondatok

R20- Belélegezve ártalmas.
R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.
R42- Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

Kockázati R mondatok

:

:

:

ÁrtalmasVeszélyjelölés :
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2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

:Egyéb veszélyek, amelyek
nem következnek a
besorolásból

Nem áll rendelkezésre.

Kiegészítő címke elemek : Izocianátokat tartalmaz.  Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.

Veszélyes alkotórészek : 4,4'-metiléndifenil-diizocianát
2-methyl-m-phenylene diisocyanate

2.3 Egyéb veszélyek

S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S22- Az anyag porát nem szabad belélegezni.
S45- Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a
címkét meg kell mutatni.
S63- Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és
biztosítani számára a nyugalmat.

Biztonsági S mondatok :

Calcium carbonate
EK: 207-439-9
CAS: 471-34-1

>= 20 - < 25 Xi; R36/38 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

[1]

Xilol (izomerek keveréke)
RRN: 01-2119488216-32
EK: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Index: 601-022-00-9

>= 2.5 - < 10 R10
Xn; R20/21
Xi; R38

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Asp. Tox. 1, H304

[1] [2]

4,4'-metiléndifenil-diizocianát
RRN: 01-2119457014-47
EK: 202-966-0
CAS: 101-68-8
Index: 615-005-00-9

>= 0.1 - < 1 Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20, R48/20
Xi; R36/37/38
R42/43

Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

[1]

2-methyl-m-phenylene diisocyanate
EK: 209-544-5
CAS: 584-84-9
Index: 615-006-00-4

>= 0.1 - < 1 Carc. Cat. 3; R40
T+; R26
Xi; R36/37/38
R42/43
R52/53

Acute Tox. 1, H330
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

[1]

Anyag/készítmény Keverék:

67/548/EGKTermék, illetve alkotóelem neve
Azonosítók

Lásd a 16. fejezetet
a fenti R-
kifejezések teljes
szövegével
kapcsolatban

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható
koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, illetve PBT vagy vPvB anyagok,
vagy munkahelyi expozíciós határérték vonatkozna rájuk, így nem szükséges jelentésük ebben a fejezetben.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

%

Típus

1272/2008/EK Rendelet
[CLP]

Besorolás

Lásd a 16. szakaszt a
fent szereplő H-
állítások teljes
szövegéért.

Típus
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3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel soroltak be
[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel
[3] Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak
[4] Az anyagok az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak

Forduljon orvoshoz, amennyiben a kedvezőtlen egészségügyi hatások folytatódnak
vagy súlyosak.

Bőrrel érintkezés

Forduljon orvoshoz.

Folytassa az öblítést legalább 10 percig.  Irritáció kialakulásakor forduljon orvoshoz.

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

Forduljon orvoshoz.  Kapjon orvosi segítséget, ha a tünetek megjelennek.

Megjegyzések orvos
számára

Tűz esetén a bomlási termékek belégzése késleltetett tüneteket okozhat.  Az
expozíciónak kitett személyt esetleg 48 órán át orvosi megfigyelés alatt kell tartani.

Lenyelés

Belélegzés
Szembe jutás

:

:

:

:

:

Speciális kezelések

Elősegélynyújtók védelme : Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek
végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.  Ha tartani lehet füst jelenlététől,
a mentést végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs légzőkészüléket kell viselnie.
Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy
számára.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés : Belélegezve ártalmas.  Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású
lehet).  A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.  Súlyos hatások az
expozíciót követően késleltetetten is felléphetnek.

Irritálja a szájat, a torkot és a gyomrot.:Lenyelés

Bőrrel érintkezés : Bőrizgató hatású.

Szemizgató hatású.:Szembe jutás

Túlzott behatás jelei/tünetei

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
asztmás lélegzés és légzési nehézségek
asztma

Nincs specifikus adat.

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
irritáció
pirosság

:

:

:

Szembe jutás : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
irritáció
könnyezés
pirosság

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs speciális kezelés.:

Használjon a környező tűz oltására is alkalmas tűzoltóanyagot.

5.1 Oltóanyag

Nem ismert.

Megfelelő oltóanyag :

Alkalmatlan oltóanyag :

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
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5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes
személyt.

Veszélyes, hőre bomló
termékek

Az anyagból vagy
keverékből származó
veszélyek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:
szén-dioxid
szénmonoxid
nitrogén-oxidok
halogénezett vegyületek
fém-oxid/oxidok

Gyúlékony folyadék.  Tűz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés következik be
és a tárolóedény szétrepedhet, további robbanás veszélye áll fenn.

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és izolációs légzőkészüléket (SCBA) kell
viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban
kell használni.  Az EN 469 európai standardnak megfelelő tűzoltóruházat (beleértve a
védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt) a vegyi baleseteknél alapszintű védelmet
biztosit.

Speciális tűzoltó
védőfelszerelés

:

:

:

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védelmi
intézkedések a tűzoltók
számára

:

6.2 Környezetvédelmi
óvintézkedések

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti.  Vigye el a tárolóedényeket a
kiloccsanás területéről.  Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe
vagy zárt helyre jutását.  A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető
felitató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel,
majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe (lásd
a 13. fejezetet).  Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos
berendezést.

Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést
okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő).

Nagymértékű kifreccsenés :

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti.  Vigye el a tárolóedényeket a
kiloccsanás területéről.  Itassa fel semleges anyaggal és helyezze megfelelő
hulladéktároló edénybe.  Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos
berendezést.

Kismértékű kifreccsenés :

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A sürgősségi ellátást
nyújtó személyzettől eltérő
személyzet számára

:

A sürgősségi ellátást
nyújtó személyzet számára

:

6.4 Hivatkozás más
szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.
Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek
végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.  Ürítse ki a környező területeket.
Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket.  Ne érintse
meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele.  Biztosítson megfelelő szellőztetést.
Amennyiben a szellõzés nem megfelelõ, viseljen megfelelõ légzésvédő eszközt.
Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe
az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról.
Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

:

:

Kiadási időpont : 4/13604262-1BIZTONSÁGI ADATLAP szám :04.08.2011.



Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Sikaflex 227 04.08.2011 5/13

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően!

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések :

Javaslatok az általános
foglalkozási higiéniára
vonatkozóan

:

7.2 A biztonságos tárolás
feltételei, az esetleges
összeférhetetlenséggel
együtt

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Javaslatok :

:Az ipari szektorra
vonatkozó speciális
megoldások

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

Azok a személyek, akiknek már voltak asztmás, allergiás problémáik, illetve idült
vagy kiújuló légzési betegségben szenvednek, nem foglakoztathatók olyan
munkafolyamatoknál, ahol ezt a terméket használják.  Ne kerüljön az anyag szembe,
bőrre vagy ruházatra.  Csak megfelelő szellőztetés mellett használja.  Amennyiben a
szellõzés nem megfelelõ, viseljen megfelelõ légzésvédő eszközt.  Az üres
tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek.
Speciális intézkedések nem szükségesek.

Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése,
tárolása és feldolgozása történik.  Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet
és arcot kell mosniuk.  Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni
a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést.  Lásd a 8. szakaszt a további
információkért a higiénés intézkedésekről.

:

Termék, illetve alkotóelem neve Expozíciós határértékek

Javasolt megfigyelési
eljárások

Munkahelyi expozíciós határértékek

Nem alkalmazható.:

Xilol (izomerek keveréke) EüM-SzCsM (Magyarország, 12/2007). Bőrön keresztül
felszívódik.
CK: 442 mg/m³ 15 perc.
AK: 221 mg/m³ 8 óra.

4,4'-metiléndifenil-diizocianát EüM-SzCsM (Magyarország, 12/2007). A bőrrel érintkezésbe
kerülve érzékenységet okoz.
CK: 0.05 mg/m³ 15 perc.
AK: 0.05 mg/m³ 8 óra.

2-methyl-m-phenylene diisocyanate EüM-SzCsM (Magyarország, 12/2007). A bőrrel érintkezésbe
kerülve érzékenységet okoz.
MK: 0.035 mg/m³

Megfelelő műszaki
ellenőrzések

: Csak megfelelő szellőztetés mellett használja.  Amennyiben felhasználás közben
por, füst, gáz, gőz vagy köd keletkezik, használjon technológiai védőbúrát, helyi
elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó berendezést annak érdekében, hogy a
munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettsége bármely ajánlott vagy a
törvényes határérték alatt maradjon.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

DEL adatok nem állnak rendelkezésre.

Előre jelzett hatás-koncentrációk

PEC adatok nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek

Származtatott hatások szintjei

Egyéni védelmi intézkedések
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8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Kézvédelem

A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a
légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.
részecske szűrő P
P1: Inert anyag; P2: Xn; P3: T, T+
Speciális intézkedések nem szükségesek.

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelelő,
vegyszereknek ellenálló, nem áteresztő kesztyűt kell viselni a vegyszerek kezelése
során mindenkor.  Referenciaszám  EN 374.  Javasolt:  Butil-/Nitrilkaucsuk
védőkesztyű.  Contaminated gloves should be removed.

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelelő
védőszemüveget kell viselni, hogy elkerülhessük a kifröccsenő folyadékkal, köddel,
gázokkal és porokkal szembeni expozíciót.

Szem/arc védelem

Légzésvédelem :

:

:

Bőrvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele
járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket
szakemberrel kell jóváhagyatni.  Javasolt:  Használjon kézvédőkrémet.

:

A környezeti expozíció
ellenőrzése

: Nem alkalmazható.

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve evés,
dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.  Megfelelő
technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására.
Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.

Higiénés intézkedések :

Test védelem :

Egyéb bőrvédelem Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további
intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy
szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

Nem áll rendelkezésre.

Fizikai állapot

Olvadáspont/fagyáspont

Kezdeti forráspont és
forrásponttartomány

Gőznyomás

Relatív sűrűség

Gőzsűrűség

Oldhatóság(ok)

Paszta.

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

>1 [Levegő = 1]

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

Szénhidrogén.Szag

pH

Különböző.Szín

Párolgási sebesség <1 (éter (vízmentes) = 1)

Öngyulladási hőmérséklet

Lobbanáspont

Nem áll rendelkezésre.

Zárttéri (CC): 61.6°C

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.Szagküszöbérték

Oktanol/víz megoszlási
hányados

Felső/alsó gyulladási határ
vagy robbanási határok

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés

Égési idő Nem áll rendelkezésre.

Égési arány Nem áll rendelkezésre.

:

:

Bomlási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Gyúlékonyság (szilárd vagy
gáznemű anyag)

: Nem áll rendelkezésre.

Sűrűség : ~1.27 g/cm3
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Nem áll rendelkezésre.

Viszkozitás Nem áll rendelkezésre.

Robbanási tulajdonságok :

:

Nem áll rendelkezésre.Oxidáló tulajdonságok :

9.2 Egyéb információk

További információk nem állnak rendelkezésre.

10.6 Veszélyes
bomlástermékek

10.4 Kerülendő körülmények Nincs specifikus adat.

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem
keletkezhetnek.

A termék stabil.10.2 Kémiai stabilitás

Nincs specifikus adat.

:

:

:

10.5 Nem összeférhető
anyagok

:

10.3 A veszélyes reakciók
lehetősége

: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem
fordulnak elő.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség : Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll

rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

Akut toxicitás

Calcium carbonate LD50 Orális Patkány 6450 mg/kg -
Xilol (izomerek keveréke) LC50 Belélegzés Gáz. Patkány 5000 ppm 4 óra

LD50 Bőr Nyúl >1700 mg/kg -
LD50 Orális Patkány 4300 mg/kg -

4,4'-metiléndifenil-diizocianát LD50 Orális Patkány 9200 mg/kg -
2-methyl-m-phenylene
diisocyanate

LC50 Belélegzés Gáz. Patkány 14 ppm 4 óra

LD50 Orális Patkány 5800 mg/kg -

Termék, illetve alkotóelem
neve

Eredmény Faj Adag Kitettség

Következtetés /
Összefoglaló

: Nem áll rendelkezésre.

Irritáció/Korrózió

Calcium carbonate Szem - Súlyosan irritáló anyag Nyúl - 24 óra 750
Micrograms

-

Bőr - Mérsékelten irritáló anyag Nyúl - 24 óra 500
milligrams

-

Xilol (izomerek keveréke) Szem - Enyhén irritáló Nyúl - 87 milligrams -
Szem - Súlyosan irritáló anyag Nyúl - 24 óra 5

milligrams
-

Bőr - Enyhén irritáló Patkány - 8 óra 60
microliters

-

Bőr - Mérsékelten irritáló anyag Nyúl - 24 óra 500
milligrams

-

Bőr - Mérsékelten irritáló anyag Nyúl - 100 Percent -

Termék, illetve alkotóelem
neve

Eredmény Pontszám Kitettség MegfigyelésFaj

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés : Belélegezve ártalmas.  Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású
lehet).

Irritálja a szájat, a torkot és a gyomrot.:Lenyelés

Bőrrel érintkezés : Bőrizgató hatású.

Szemizgató hatású.:Szembe jutás

Karcinogenitás

Következtetés /
Összefoglaló

: Nem áll rendelkezésre.

Mutagenitás

Következtetés /
Összefoglaló

: Nem áll rendelkezésre.

Teratogén hatás

Következtetés /
Összefoglaló

: Nem áll rendelkezésre.

Reprodukciós toxicitás

Következtetés /
Összefoglaló

: Nem áll rendelkezésre.

A vegyszer fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőihez kapcsolódó tünetek

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
asztmás lélegzés és légzési nehézségek
asztma

Nincs specifikus adat.

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
irritáció
pirosság

:

:

:

Szembe jutás : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
irritáció
könnyezés
pirosság

4,4'-metiléndifenil-diizocianát Szem - Mérsékelten irritáló
anyag

Nyúl - 100
milligrams

-

2-methyl-m-phenylene
diisocyanate

Szem - Súlyosan irritáló anyag Nyúl - 100
milligrams

-

Bőr - Mérsékelten irritáló anyag Nyúl - 24 óra 500
milligrams

-

Bőr - Súlyosan irritáló anyag Nyúl - 500
milligrams

-

Következtetés /
Összefoglaló

: Nem áll rendelkezésre.

Érzékennyé tevés

Következtetés /
Összefoglaló

: Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.Tájékoztató a valószínű
expozíciós módokról

:

Rövid és hosszú távú kitettségből származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Rövid ideig tartó expozíció

Hosszantartó expozíció

Lehetséges azonnali
hatások

Lehetséges késleltetett
hatások

:

:

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Érzékeny személynél súlyos allergiás reakció következhet be még nagyon alacsony
szintű expozíció esetén is.

Általános :

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.Karcinogenitás :

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.Mutagenitás :

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.Teratogén hatás :

Nem áll rendelkezésre.

Következtetés /
Összefoglaló

: Nem áll rendelkezésre.

Fejlődési hatások : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Termékenységi hatások : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Lehetséges azonnali
hatások

Lehetséges késleltetett
hatások

:

:

Egyéb információk :

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

Mobilitás Nem áll rendelkezésre.:

LogPow BKF Potenciál

12.3 Bioakkumulációs képesség

12.6 Egyéb káros hatások Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Termék, illetve alkotóelem
neve

2-methyl-m-phenylene
diisocyanate

0.21 - kicsi/alacsony

12.1 Toxicitás

Következtetés / Összefoglaló: Nem áll rendelkezésre.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Következtetés / Összefoglaló: Nem áll rendelkezésre.

PBT : Nem alkalmazható.

vPvB : Nem alkalmazható.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.4 A talajban való mobilitás

Talaj/víz megoszlási
hányados (KOC)

Nem áll rendelkezésre.:

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

:
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:Hulladékelhelyezési
módszerek

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak
lehetséges.  A hullladéktermék-maradványokat jelentős mennyiségben nem szabad
a szennyvízcsatornába juttatni, egy megfelelő szennyvíz kezelő üzemben kell
kezelni.  A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását
engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el.  A termék, illetve oldatainak és
esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos
környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi
hatósági követelményeket.

A tökéletesen kiürített csomagolóeszközök újrafeldolgozásba adhatók. A tisztításra
nem alkalmas csomagolóeszközöket úgy kell kezelni, mint a bennük lévő anyagot.

Csomagolás :

-

-

-

-

Not regulated.

-

-

Nem szabályozott. Not regulated.

- - -

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR/RID - ADN/ADNR IMDG IATA

14.1 UN-szám

14.2 Az ENSZ
szerinti megfelelő
szállítási
megnevezés

14.3 Szállítási
veszélyességi
osztály(ok)

14.4 Csomagolási
csoport

További
információk

14.5 Környezeti
veszélyek

14.6 A felhasználót
érintő különleges
óvintézkedések

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

No No No

Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre.

: Nem áll rendelkezésre.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája

Különös aggodalomra okot adó anyagok

Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

Egyéb EU előírások

Nem alkalmazható.XVII. Melléklet - Egyes
veszélyes anyagok,
készítmények és
árucikkek gyártásával,
forgalomba hozatalával és
felhasználásával
kapcsolatos korlátozások

:

Európai jegyzék : Legalább egyik alkotóelem nem szerepel az EINECS (Létező Kereskedelmi Anyagok
Európai Jegyzéke) listában, de minden ilyen alkotóelem szerepel az ELINCS
(Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) listában.
Lépjen kapcsolatba beszállítójával tájékoztatásért, hogy az anyag valamely
jegyzékben szerepel-e.

Referenciák : 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
20/1979. (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Küözúti Szállításokról
szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi
alkalmazásáról
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről
3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

Termék, illetve
alkotóelem neve

Rákkeltő hatások Mutagén hatások Fejlődési hatások Termékenységi
hatások

4,4'-metiléndifenil-
diizocianát

Carc. Cat. 3; R40 - - -

2-methyl-m-phenylene
diisocyanate

Carc. Cat. 3; R40 - - -

Termék, illetve alkotóelem
neve

Lista név Név a listán Besorolás Megjegyzés

2-methyl-m-phenylene
diisocyanate

Magyarország: OEL -
Foglalkozási Kitettségi
Határértékek

TOLUOL-2,4-
DIIZOCIANÁT

Carc. k -

15.2 Kémiai biztonsági
értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai
Biztonsági Értékelés.

:

Illékony szerves
komponens tartalom (EU)

: VOC (tömeg%): 3.5%

All substances contained in Sika Products are
- preregistered or registered by our upstream suppliers, and/or
- preregistered or registered by Sika, and/or
- excluded from the regulation, and/or
- exempted from the registration.

REACH Information: :

Az előző kiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak : ATE = Ahut Toxicitás Becslése
Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek
Besorolásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám
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16. SZAKASZ: Egyéb információk

R10- Kevésbé tűzveszélyes.
R40- A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.
R26- Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).
R20- Belélegezve ártalmas.
R20/21- Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
R48/20- Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást
okozhat.
R38- Bőrizgató hatású.
R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.
R36/37/38- Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R42- Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R42/43- Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció).
R52/53- Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást
okozhat.

A rövidített R-mondatok
teljes szövege

:

Karc. Kat. 3 - Karcinogén 3. kategória
T+ - Nagyon mérgező
Xn - Ártalmas
Xi - Irritatív

:Az osztályozás teljes
szövege [DSD/DPD]

A rövidített H-állítások teljes
szövege

:

Az osztályozás [CLP/GHS]
teljes szövege

:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H330 Belélegezve halálos.
H332 Belélegezve ártalmas.
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H351 Feltehetően rákot okoz.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Acute Tox. 1, H330 AKUT TOXICITÁS: BELÉLEGZÉS - 1. kategória
Acute Tox. 4, H312 AKUT TOXICITÁS: BŐR - 4. kategória
Acute Tox. 4, H332 AKUT TOXICITÁS: BELÉLEGZÉS - 4. kategória
Aquatic Chronic 3, H412 VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 3.

kategória
Asp. Tox. 1, H304 ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória
Carc. 2, H351 RÁKKELTŐ HATÁS - 2. kategória
Eye Irrit. 2, H319 SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 2.

kategória
Flam. Liq. 3, H226 TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK - 3. kategória
Resp. Sens. 1, H334 LÉGZŐSZERVI SZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória
Skin Irrit. 2, H315 BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 2. kategória
Skin Sens. 1, H317 BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória
STOT RE 2, H373 CÉLSZERVI TOXICITÁS - ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ - 2.

kategória
STOT SE 3, H335 CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ

[Légúti irritáció]  - 3. kategória

04.08.2011.

Előzmény

A nyomtatás időpontja

Kiadási időpont 04.08.2011.

Figyelmeztetés az olvasó számára

Az előző kiadás időpontja: 05.07.2011.

:

:

:

Az adatlapon található adatok a tudomány mai állását tükrözik. Leírják termékeinket a biztonsági
követelményekre nézve, de nem szavatolják az egyes tulajdonságait a termékeknek. Minden esetben az
Műszaki Adatlap és az Általános Üzleti Feltételek az irányadóak.

Kiadási időpont : 12/13604262-1BIZTONSÁGI ADATLAP szám :04.08.2011.



Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Sikaflex 227 04.08.2011 13/13

Kiadási időpont : 13/13604262-1BIZTONSÁGI ADATLAP szám :04.08.2011.


