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BIZTONSÁGI  ADATLAP 
 
 
1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 
1.1. Termékazonosító:  

Ceys Superceys Unick pillanatragasztó 3 g  
 
1.2.  A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:  
 Pillanatragasztó. Lakossági felhasználásra.  
  
1.3.  A biztonsági adatlap szállítójának adatai:  

Marca-Ceys Magyarország Kft.  
 2040 Budaörs, Gyár utca 2. 
 Tel.: 0623/511-430 

Fax: 0623/511-431 
 
A termék gyártója: 

 CEYS, S.A. 
Avda Carillet, 293-299,  
E-08907 L’Hospitalet de Llobregat 
Barcelona 

 
1.3.1. Felelıs személy neve: Horváth Mercedes 
 E-mail:   mercedes.horvath@marcaceys.hu  
 
1.4. Sürgısségi telefonszám:  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
    1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
    Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h) 
 
2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 

 
2.1.  A keverék osztályozása:  
 
 Osztályozás a CLP rendelet alapján: 
 Eye Irrit. 2 
 Skin Irrit. 2 
 STOT SE 3 

 
FIGYELEM 

 
A keverék veszélyeire/kockázataira utaló H-mondatok:  
H315 – Bırirritáló hatású. 
H319 – Súlyos szemirritációt okoz. 
H335 – Légúti irritációt okozhat. 

 
A keverék biztonságos használatára utaló P-mondatok:  
P102 – Gyermekektıl elzárva tartandó. 
P262 – Szembe, bırre vagy ruhára nem kerülhet. 
P302 + P352 – HA BİRRE KERÜL: Lemosás bı szappanos vízzel. 
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 
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Osztályozás az 1999/45/EK irányelv alapján: 

     
 

A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:  
R 36/37/38 – Szem- és bırizgató hatású, izgatja a légutakat 

 
A keverék biztonságos használatára utaló S-mondatok:  
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet 

 S 23 – A keletkezı gızt nem szabad belélegezni  
 S 24/25 – Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembejutást 
 S 26 – Ha szembe jut, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
 S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni 
 
2.2.  Címkézési elemek:  

 
Veszélyesanyag-tartalom: Etil-2-cianoakrilát 
 

 
FIGYELEM 

 
A keverék veszélyeire/kockázataira utaló H-mondatok:  
H315 – Bırirritáló hatású. 
H319 – Súlyos szemirritációt okoz. 
H335 – Légúti irritációt okozhat. 
EUH 202 – Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bırre és a szembe ragad. Gyermekektıl elzárva tartandó. 

 
A keverék biztonságos használatára utaló P-mondatok:  
P102 – Gyermekektıl elzárva tartandó. 
P262 – Szembe, bırre vagy ruhára nem kerülhet. 
P302 + P352 – HA BİRRE KERÜL: Lemosás bı szappanos vízzel. 
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

 
2.3.  Egyéb veszélyek:  
 A terméknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása. 
 
3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVİKRE VONATKOZÓ ADATOK 
 
3.1. Anyag:    

Nem alkalmazható. 
 
3.2. Keverék: 

 

Megnevezés CAS szám EK szám 
REACH 

reg. 
szám 

Konc 
(%) 

Osztályozás 
67/548/EGK CLP 

Vesz. 
szimb. 

R mondat 
Vesz. 
pikt. 

Vesz. kat. H mondat 

Etil-2-cianoakrilát 7085-85-0 230-391-5 - 
> = 
75 

Xi 36/37/38 
GHS07 
Figy. 

Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 

H319 
H335 
H315 
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4. SZAKASZ: ELSİSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
4.1.  Az elsısegély-nyújtási intézkedések ismertetése:  
 LENYELÉS:  

Teendık:  
- Véletlenszerő lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz! 
- A sérültet tartsuk nyugalmi helyzetben! 
- Soha ne hánytassuk a sérültet! 
- Lenyelése nem valószínő, mert néhány másodperc alatt összeragasztja a bırt.  

 BELÉGZÉS: 
Teendık: 

- A sérültet vigyük friss levegıre, tartsuk melegen, és helyezzük kényelmes testhelyzetbe! 
- Ha a légzés rendszertelen vagy leáll, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést! 
- Ne adjunk a sérültnek semmit szájon át! 
- Ha a sérült eszméletlen, helyezzük stabil oldalfekvı helyzetbe és forduljunk orvoshoz! 

 BİRREL ÉRINTKEZÉS:  
Teendık: 

- Távolítsuk el a szennyezett ruházatot, ha az nem ragadt a bırre! 
- Alaposan tisztítsuk meg a bırfelületet bı szappanos folyó vízzel (15 percen át)! 
- Ne próbáljuk erıszakosan szétfeszíteni az összeragadt bırt!  
- Soha ne használjunk oldószert vagy hígítót! 

 SZEMBE JUTÁS: 
Teendık: 

- A kontaktlencséket, ha biztonságosan megtehetı, távolítsuk el! 
- Néhány másodperc alatt a bırre és a szembe ragad! 
- Ne próbáljuk erıszakosan szétfeszíteni az összeragadt szemhéjakat! 
- Öblítsük ki a szemet vízzel a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejő mozgatásával (legalább 

negyed órán át)! 
- Amennyiben a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljunk szakorvoshoz! 

4.2.  A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:  
Irritatív termék. Az ismételt vagy hosszantartó, bırrel vagy nyálkahártyákkal való érintkezés vörösséget, kiütéseket vagy 
dermatitiszt okozhat, a ködpermet vagy az oldat részecskéinek belélegzése irritálhatja a légzıszerveket, néhány tünet késleltetve 
jelentkezhet. Allergiás reakciókat válthat ki.  

4.3.  A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:  
Kétség vagy rosszullét tüneteinek jelentkezése esetén forduljunk orvoshoz. Eszméletlen személynek soha ne adjunk semmit szájon 
át. 

 
5. SZAKASZ: TŐZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
5.1. Oltóanyag:  

A termék nem tőzveszélyes. Tőz esetén az alábbi intézkedések betartása ajánlott: 
5.1.1. Megfelelı oltóanyag: 

Oltópor vagy CO2. Súlyosabb tüzeknél alkoholálló oltóhab és vízpermet használható. 
5.1.2. Alkalmatlan oltóanyag: 

Ne használjunk közvetlen vízsugarat oltásra. 
5.2. Az anyagból vagy a keverékbıl származó különleges veszélyek: 

A tőz sőrő, fekete füstöt okozhat. A hıbomlás következtében az alábbi veszélyes termékek keletkezhetnek: szén-monoxid, szén-
dioxid, nitrogén-füstök és -oxidok. Az égés- vagy bomlástermékekkel való érintkezés ártalmas lehet az egészségre. 

5.3.  Tőzoltóknak szóló javaslat:  
A tőznek kitett tárolóedényeket vízpermettel hőtsük. Vegyük figyelembe a szélirányt. Akadályozzuk meg, hogy az oltás során 
használt anyagok csatornába, szennyvízhálózatba vagy vízfolyásokba kerüljenek.  
A tőz mérete alapján szükség lehet a hıvel szemben védı ruházat használatára, légzıkészülékre, kesztyőre, védıszemüvegre és 
kesztyőre. 

 
6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZER Ő EXPOZÍCIÓNÁL 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védıeszközök és vészhelyzeti eljárások: 
6.1.1 Nem sürgısségi ellátó személyzet esetében: 

A baleset helyszínén csak a szükséges teendıket jól ismerı, kiképzett, megfelelı egyéni védıeszközöket (8. szakasz) viselı 
személyzet tartózkodhat.   

6.1.2. Sürgısségi ellátók esetében: 
Nem szükséges különleges óvintézkedés. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: 
A környezetbe jutott anyagot, illetve a képzıdı hulladékot a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelelıen kell kezelni. A 
termék és a belıle származó hulladék élıvízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben 
környezetszennyezıdéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot. 
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6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:  
Itassuk fel a kiömlött anyagot nem éghetı nedvszívó anyagokkal (föld, homok, vermikulit, diatómaföld, stb.), majd győjtsük  a 
terméket és a nedvszívó anyagot megfelelı tárolóedénybe. A szennyezett területet azonnal fel kell tisztítani megfelelı szennyezés-
mentesítı anyaggal. Öntsük a szennyezés-mentesítı anyagot a maradványokra egy nyitott tárolóedényben, és hagyjuk hatni több 
napig, amíg a további reakciók megszőnnek.  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:  
 További és részletes információért lásd a 8. és a 13. szakaszt. 
 
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 

A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések: 
A szokásos higiénés eljárások betartása kötelezı. 
A személyi védelemért lásd a 8. szakaszt.  
Soha ne használjunk nyomást, hogy kiürítsük a tárolóedényt. A tárolóedény nem nyomásálló. 
Az alkalmazás területén ne dohányozzunk, együnk és igyunk. 
Kövessük a munkahelyi egészségügyi és biztonsági szabályokat. 
Mőszaki intézkedések: 
Gondoskodjunk a megfelelı szellıztetésrıl! 
Tartsuk a terméket az eredeti tárolóedénnyel megegyezı anyagú tárolóedényben. 
Tőz- és robbanásvédelmi elıírások: 
Nincs különleges utasítás. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
A biztonságos tárolás feltételei: 
Tároljuk a helyi szabályozásoknak megfelelıen. 
Tartsuk be a címke utasításait.  
Tartsuk a tárolóedényeket 5-35°C közötti hımérsékleten, száraz, jól szellızı helyen, távol a hıforrásoktól és közvetlen napfénytıl.  
Tartsuk távol gyújtóforrásoktól.  
Ne dohányozzunk.  
Akadályozzuk meg illetéktelenek belépését.  
A nyitott tárolóedényt óvatosan zárjuk vissza és tartsuk függıleges helyzetben, hogy megakadályozzuk a kiömlést. 
Nem összeférhetı anyagok: tartsuk távol oxidálószerektıl, erısen savas vagy lúgos anyagoktól. 
A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: nincs különleges elıírás. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): 
Használjuk az 1.2 szakaszban megadottaknak megfelelıen. 
 

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLEN İRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM   
8.1. Ellenırzési paraméterek: 

 
Munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint: 
A keverék összetevıi a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint határértékkel nem szabályozottak. 

 
DNEL Expozíciós út Expozíció gyakorisága Megjegyzés 
Munkavállaló Felhasználó    
nincs adat nincs adat Dermális 

 
Rövid (akut) 
Hosszas (ismételt) 

nincs adat 

nincs adat nincs adat Inhalatív Rövid (akut) 
Hosszas (ismételt) 

nincs adat 

nincs adat nincs adat Orális Rövid (akut) 
Hosszas (ismételt) 

nincs adat 

 
PNEC Expozíció gyakorisága Megjegyzés 
Víz Talaj Levegı   
nincs adat nincs 

adat 
nincs 
adat 

Rövid (egyszeri) 
Hosszas (folyamatos) 

nincs adat 

nincs adat nincs 
adat 

nincs 
adat 

Rövid (egyszeri) 
Hosszas (folyamatos) 

nincs adat 

nincs adat nincs 
adat 

nincs 
adat 

Rövid (egyszeri) 
Hosszas (folyamatos) 

nincs adat 

 
8.2. Az expozíció ellenırzése: 

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes 
anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az 
expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása. 

8.2.1 Megfelelı mőszaki ellenırzés: 
A munkavégzés során megfelelı körültekintés szükséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bırre, illetve szembe 
jutásának elkerülésére. 
Biztosítsunk megfelelı szellızést, ami elérhetı jó helyi elszívó szellızéssel és jó általános elszívó rendszerrel. 
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8.2.2. Személyi védelem: 
1. Szem-/arcvédelem: az elıírásoknak megfelelı beépített keretes védıszemüveg használandó. Jellegzetességek: «CE» jelzés, II. 

kategória. Por, füst, köd és gız ellen. CEN szabványok: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168. 
2. Bırvédelem:  

a. Kézvédelem: az elıírásoknak megfelelı védıkesztyő használandó. Jellegzetességek: «CE» jelzés, II. kategória. CEN 
szabványok: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420. A bırvédı krém segíthet megvédeni az expozíciónak kitett 
bırterületet. A krémet soha ne alkalmazzuk az expozíciót követıen! 

b. Egyéb: nincs különleges utasítás. 
3. Légutak védelme: nincs különleges utasítás. 
4. Hıveszély: nem ismert. 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenırzések:  
Nincs különleges utasítás. 
A 8. szakasz alatti elıírások átlagosnak tekinthetı körülmények között, szakszerően végzett tevékenységre és 
rendeltetésszerő felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettıl eltérı viszonyok vagy rendkívüli körülmények 
között történik a munkavégzés, a további szükséges teendıkr ıl és az egyéni védıeszközökkel kapcsolatban szakértı 
bevonásával ajánlott dönteni. 

 
9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
9.1. Az alapvetı fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: 

Paraméter  Vizsgálati módszer Megjegyzés 
1.  Külsı jellemzık:   nincs adat   
2.  Szag:  nincs adat   
3.  Szagküszöbérték:  nincs adat   
4.  pH-érték:  nincs adat   
5.  Olvadáspont/fagyáspont:  nincs adat    
6.  Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:  nincs adat   
7.  Lobbanáspont: 55 °C    
8.  Párolgási sebesség:  nincs adat   
9. Tőzveszélyesség:  nincs adat   
10. Alsó/felsı gyulladási határ vagy robbanási      
tartományok:  

nincs adat   

11. Gıznyomás:  nincs adat    
12. Relatív sőrőség: nincs adat   
13. Oldékonyság:  nincs adat   
14. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:  nincs adat   
15. Öngyulladási hımérséklet:  nincs adat   
16. Bomlási hımérséklet:  nincs adat   
17. Viszkozitás:  nincs adat     
18. Robbanásveszélyes tulajdonságok:  nincs adat   
19. Oxidáló tulajdonságok:  nincs adat   

9.2. Egyéb információk: 
VOC tartalom: 90%, 948,31 g/l 

 
10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
10.1.  Reakciókészség: 
 A termék nem mutat veszélyeket a reaktivitásra vonatkozóan.  
10.2.  Kémiai stabilitás: 

Az ajánlott kezelési és tárolási körülmények között (lásd 7. szakasz) a termék stabil. 
10.3.  A veszélyes reakciók lehetısége: 

A termék nem mutat lehetséges veszélyes reakciókat. 
10.4.  Kerülendı körülmények: 
 Kerüljük a lobbanáspont-közeli vagy afeletti hımérsékletet. Ne hevítsük a zárt tárolóedényeket. 
10.5.  Nem összeférhetı anyagok: 

Tartsuk távol oxidálószerektıl és erısen lúgos vagy savas anyagoktól, hogy megelızzük az exoterm reakciókat. 
10.6.  Veszélyes bomlástermékek: 

Tőz esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, mint a szén-monoxid, szén-dioxid és nitrogén-füstök és -oxidok. 
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11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
11.1.  A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

Akut toxicitás: nem ismert.  
Bırkorrózió/bırirritáció: bırirritáló hatású. 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: súlyos szemirritációt okoz. 

 Légzıszervi vagy bırszenzibilizáció: nem ismert. 
 Csírasejt-mutagenitás: nem ismert. 
 Rákkeltı hatás: nem ismert. 
 Reprodukciós toxicitás: nem ismert. 
 Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): légúti irritációt okozhat. 
 Ismétlıdı expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): nem ismert. 
 Aspirációs veszély: nem ismert. 
11.1.1. Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása: 
 Nem áll rendelkezésre adat. 
11.1.2. Vonatkozó toxikológiai adatok: 
 Nem áll rendelkezésre adat. 
11.1.3. Valószínő expozíciós útra vonatkozó információ: 
 Belégzés, bırrel érintkezés, szembe jutás. Lenyelése nem valószínő.  
11.1.4. A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: 

Irritatív termék. Az ismételt vagy hosszantartó, bırrel vagy nyálkahártyákkal való érintkezés vörösséget, kiütéseket vagy 
dermatitiszt okozhat, a ködpermet vagy az oldat részecskéinek belélegzése irritálhatja a légzıszerveket, néhány tünet késleltetve 
jelentkezhet. Allergiás reakciókat válthat ki. Nincs ismert akut vagy késleltetett hatás a termékkel való expozícióból.  
Ismételt vagy hosszantartó érintkezés a termékkel zsírtalaníthatja a bırt, ezzel nem allergiás kontakt bırgyulladást okoz, és a 
termék bırön át való beszívódását eredményezi. 
A szembe fröccsent termék irritációt és visszafordítható károsodást okozhat. 

11.1.5. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: 
Bırirritáló hatású. 
Súlyos szemirritációt okoz. 
Légúti irritációt okozhat. 

11.1.6. A kölcsönhatásokból eredı hatások: 
 Nem áll rendelkezésre adat. 
11.1.7. Az egyedi adatok hiánya: 

Nincs tájékoztatás. 
11.1.8. Egyéb információk: 

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre teszteredmények. 
 
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
12.1. Toxicitás: 

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.   
A termék nem engedhetı csatornába vagy vízfolyásokba. 

 Elızzük meg a talajba való beszivárgást. 
12.2.  Perzisztencia és lebonthatóság: 

Nem áll rendelkezésre adat.   
12.3.  Bioakkumulációs képesség: 
 Nem áll rendelkezésre adat.   
12.4.  A talajban való mobilitás: 
 Nem áll rendelkezésre adat.   
12.5.  A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 
 Nem áll rendelkezésre adat.   
12.6.  Egyéb káros hatások: 

Nem áll rendelkezésre adat.   
 
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: 

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 98/2001 (VI. 15.) Kormány rendelet és a 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet elıírásai szerint. 

13.1.1. Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk: 
Ne engedjük csatornába vagy vízfolyásokba. A hulladékot és az üres tárolóedényeket a hatályos helyi/nemzeti szabályozásoknak 
megfelelıen kezeljük és ártalmatlanítsuk. 
A termékre nem adható meg megfelelı hulladékjegyzék-kód, mivel ennek beazonosítása a felhasználó által meghatározott 
felhasználási mód segítségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kód a Közösségen belül az ártalmatlanítást végzı szakemberrel 
folytatott egyeztetést követıen adható meg.  

13.1.2. Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk: 
A vonatkozó elıírásoknak megfelelıen ártalmatlanítandó. 

13.1.3. Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetıségeit: 
 Nem ismertek. 
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13.1.4. A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások: 
 Nem ismertek. 
13.1.5. Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések: 
 Nincs adat. 
 
14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 Nem minısül veszélyes szállítmánynak! 
14.1.  UN-szám: 
 Nincs.  
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelı szállítási megnevezés: 
 Nincs.  
14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok): 
 Nincs.  
14.4.  Csomagolási csoport: 
 Nincs.  
14.5.  Környezeti veszélyek: 

Nincs vonatkozó információ.  
14.6.  A felhasználót érintı különleges óvintézkedések: 

Ha egy közlekedési baleset a termék kiömléséhez vezet, járjunk el a 6. szakasznak megfelelıen. 
14.7.  A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: 
 Nem alkalmazandó. 
15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK  
 
15.1.  Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi elıírások/jogszabályok:  

1. REACH nemzetközi szabályozás: 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági 
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezésérıl, és módosításai 

2. CLP nemzetközi szabályozás: 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézésérıl és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül 
helyezésérıl, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai 

3. A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, 
engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról 

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek: 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai  
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai 

5. A hulladékra vonatkozó hazai elıírások: 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl és 
módosításai 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrıl  

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: 
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai elıírások: 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei 

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai elıírások: 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai 
 

15.2.  Kémiai biztonsági értékelés: nem végeztek értékelést a termékre vonatkozóan.  
 
16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok: nincsenek. 
A biztonsági adatlapban elıforduló rövidítések teljes szövege: 
DNEL: Derived no effect level (Származtatott hatásmentes szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsült hatásmentes 
koncentráció). CMR hatások: karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás. PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. 
vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív. n.m.: nincs meghatározva. n.a.: nem alkalmazható. 
Felhasznált irodalom/források: nem áll rendelkezésre adat. 
A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában elıforduló R-mondatok teljes szövege:  
R 36/37/38 – Szem- és bırizgató hatású, izgatja a légutakat 
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 A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában elıforduló H-mondatok teljes szövege:  
H315 – Bırirritáló hatású. 
H319 – Súlyos szemirritációt okoz. 
H335 – Légúti irritációt okozhat. 
EUH 202 – Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bırre és a szembe ragad. Gyermekektıl elzárva tartandó. 
Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: javasolt elvégezni az alapképzést, az egészségügyi és a munkahelyi biztonság érdekében, 
hogy ezt a terméket helyesen kezelhessék. 
Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó rendeletei, a 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet 
és módosításai elıírásainak.  
A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás idıpontjában pontosnak, helytállónak és 
szakszerőnek tartunk, hozzáértı szakemberek jóhiszemő munkájából származnak. A termék felhasználása és kezelése során 
bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak.  
A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési 
módjának megállapítása a tevékenységet végzı felelıssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi elıírást 
betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik. 
 

 
 

 
    Biztonsági adatlap letöltése 

 

    


