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1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA 

 

1.1. A termék azonosító elemei: 

 

GIPSZ ALAPÚ TERMÉKEK – ADEPLAST® 
 

I. Gipsz alapú szuperglett SGI 

II Mesteremberek glettje GM 

III  Mesteremberek glettje mechanikus felvitelhez GM T-MAX5  

IV Réskitöltő glett PORUS X-el – GM 126 

V Gipsz alapú glett gipszkarton lemezek glettolásához GLET FIX 

VI Gipsz-mész alapú glett-habarcs MTI-G  

VII Gipszkarton tömítő gitt 

VIII Ragasztó gipszkarton lemezekhez AGC 

IX Gipsz alapú réskitöltő glett DUO-GLET 

 

1.2. A termék fontosabb felhasználási területei: 

1.2.1. Fontosabb felhasználási területek: Beton, könnyűbeton, cement, cement-mész 

alapú szárazvakolatok, gipszlemezek túlzott nedvesség nélküli beltéri munkálatához.  

 

1.2.2. Nem ajánlott felhasználási területek: 

CSAK ÁSVÁNYI FELÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ.  

NEM ALKALMAZHATÓ FA, MŰANYAG, FÉM, STB. FELÜLETEKEN. 

 

1.3. A biztonsági adatlap szolgáltatójára vonatkozó adatok: 

Gyártó: S.C. ADEPLAST S.A. 

Központi székhely:    107063 Corlăteşti, com. Berceni, jud. Prahova 

     Telefon: 0040 244 338000, fax: 0040 244 338004 

Nagyváradi (Oradea) telephely:  410605 Oradea, jud. Bihor, Uzinelor 3 

     Tel: 0040 259 403751, fax: 0040 259 403762 

Roman-i telephely:    617135 Cordun, jud. Neamţ 

     Tel: 0040 233 748855, fax: 0040 233 748856 

1.4. Sürgősségi esetben hívható telefonszám: 

Tel: 0040 741 096 372 E-mail: tehnic@adeplast.ro 

mailto:tehnic@adeplast.ro
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2. VESZÉLYEK BEAZONOSÍTÁSA 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: 

 

Osztályozás az 1272/2008. sz. (EK) Rendelet szerint: 

 

Veszélyességi osztály 
Veszélyességi 

kategória 
Veszélymondat 

Bőrirritáció  2 H315 – Bőrirritáló hatású. 

Súlyos szemkárosodás / irritáció 1 H318 – Súlyos szemkárosodást okoz. 

Célszervi toxicitás – egyszeri 

expozíció; légúti irritáció 
3 H335 – Légúti irritációt okozhat. 

 

2.2. Címkézés: 

2.2.1.  Az 1272/2008. számú Rendeletnek megfelelően: 

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. 

 

2.2.1.1.  Bőrirritáció: 

 

2.2.1.2.  Súlyos szemkárosodás/irritáció: 

GHS 

piktogram és 

figyelmeztető 

szó 

Veszélymondat 
Figyelmeztető mondat 

Megelőzés 

Figyelmeztető mondat 

Beavatkozás 

GHS07 

 
Figyelem 

H315 –  

Bőrirritáló hatású. 

P280 –  

Védőkesztyű/védőruha/ 

szemvédő/arcvédő 

használata kötelező. 

P302+P352  

HA BŐRRE KERÜL: 

Lemosás bő szappanos vízzel.  

GHS 

piktogram és 

figyelmeztető 

szó 

Veszélymondat 
Figyelmeztető mondat 

Megelőzés 

Figyelmeztető mondat 

Beavatkozás 

 

GHS05 

 
Veszély 

H318 –  Súlyos 

szemkárosodást 

okoz. 

P280 –  

Védőkesztyű/védőruha/ 

szemvédő/arcvédő 

használata kötelező. 

P305+P351+P310  

SZEMBE KERÜLÉS 

ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel 

több percen keresztül.  Azonnal 

forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz. 



BIZTONSÁGI ADATLAP 

GIPSZ ALAPÚ TERMÉKEK - ADEPLAST 

DP – 62; Kiadás: 3                                                                      Felülvizsgálat dátuma: 2016.01.15. 

Felülvizsgálat: 0                                                                                                    Kiállítva: 2005.07. 

 

padlólap és csempe ragasztók ::: fugázó gittek ::: állványok ::: habtégla ragasztók ::: glettek ::: kézzel, géppel felhordható vakolóhabarcsok 

::: polisztirol ::: alapozó ::: márvány és gránitkő ragasztók ::: ragasztó, fuga, glett gipszkartonhoz ::: festékek ::: falazó habarcsok ::: 

nyirkosság elleni habarcsok ::: polisztirolragasztó ::: díszvakolatok 

 

 

2.2.1.4. Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció; légúti irritáció: 

 

2.3. Egyéb veszélyek: 

Tartsa be a jelen biztonsági adatlapban szereplő információkat. 

Egyéb veszélyeket nem azonosítottak. 

 

3. ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 

Összetevők megnevezése 
Arány  

(%) 

CAS 

szám 

EINECS 

szám 

Szimbólu

m 
H 

Modellező gipsz  50-95 7778-18-9 266-043-4 - - 

Mészliszt 5-50 1317-65-3 - - - 

Hidratált mész  1-5 1305-62-0 215-137-3 

GHS07 

 

H315 

H318 

H335 

*A veszélyességi mondatok a 16. részben találhatók. 

 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA 

4.1. Általános információk: 

4.1.1. Bőrrel való érintkezés esetén: 

Vesse le a fertőzött ruhát, cipőt, órát, stb., és újrahasználat előtt alaposan tisztítsa meg. Az érintett 

területet bő vízzel mossa le. Szükség esetén kérje orvos tanácsát. 

4.1.2. Szembekerülés esetén: 

Legalább 20 percen keresztül bő vízzel mossa ki a szemét a fertőző részecskék eltávolítása 

érdekében és forduljon orvoshoz. 

GHS 

piktogram és 

figyelmeztető 

szó 

Veszélymondat 

Figyelmeztető 

mondat 

Megelőzés 

Figyelmeztető 

mondat 

Beavatkozás 

Figyelmeztető 

mondat 

Megszűntetés  

 

 

 

GHS07 

 
Figyelem 

H335 –  Légúti 

irritációt 

okozhat. 

P261 –  Kerülje a 

por/füst/gáz/köd/ 

gőzök/permet 

belélegzését. 

P304+P340  

BELÉLEGZÉS 

ESETÉN: Az érintett 

személyt friss 

levegőre kell vinni, és 

olyan nyugalmi 

testhelyzetbe kell 

helyezni, hogy 

könnyen tudjon 

lélegezni.   

P501 –  A 

tartalom/edény  

elhelyezése 

hulladékként 

speciális hulladékok 

tárolására szolgáló  

helyeken a 

helyi/regionális/ 

országos/nemzetközi 

rendeleteknek 

megfelelően. 
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4.1.3. Belégzés esetén: 

Vigye ki az érintett személyt a tiszta levegőre. Ha az irritáció, köhögés vagy egyéb tünetek 

fennállnak, forduljon orvoshoz. 

4.1.4. Lenyelés esetén: 

Vízzel öblítse ki a száját és igyon bőségesen vizet. NE hánytassa meg magát. Kérje orvos tanácsát. 

 

4.2. A legfontosabb akut, illetve később jelentkező tünet és hatás: 

A termék izgató hatású a bőrre és légutakra, súlyos szemkárosodást okozhat. Azonban nem 

jelent veszélyt az egész szervezetre vonatkozó mellékhatások tekintetében, mivel a helyi hatások 

(pH hatása) jelentik a legfontosabb veszélyeket az egészségre nézve. 

 

5. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

5.1. Tűzoltási eszközök: 

A termék nem gyúlékony.  

Tűz esetén megfelelő tűzoltó szereket kell használni – poroltó, hab vagy CO2. 

5.2. Különleges veszélyek: 

A termék nem gyúlékony és nem robbanásveszélyes, illetve nem könnyíti meg vagy tartja fenn más 

anyagok éghetőségét. 

5.3. Tűzoltóknak szóló utasítások: 

Kerüljék a por kialakulását. Speciális légzőkészülékeket használjanak. A környezetnek megfelelő 

tűzoltási intézkedéseket alkalmazzanak. 

 

 

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZIVÁRGÁS ESETÉN  

6.1. Személyes elővigyázatosság, védőfelszerelés és vészeljárások: 

6.1.1. Nem a mentőszemélyzethez tartozó személyek: 

Győződjenek meg arról, hogy a szellőztetés megfelelően történik.  

A porszintet minimálisan kell tartani. 

Távolítsák el a védőfelszerelés nélküli személyeket.  

Kerüljék a bőrrel, szemmel vagy ruhával történő érintkezést – viseljenek megfelelő védőfelszerelést 

(lásd 8. rész). 

Ne lélegezze be a port – győződjön meg arról, hogy a helyiség kellőképpen szellőztethető vagy 

hogy megfelelő védőfelszerelést visel (lásd 8. rész). 

6.1.2. A mentőszemélyzethez tartozó személyek: 

A porszintet minimálisan kell tartani. 

Győződjenek meg arról, hogy a szellőztetés megfelelően történik.  

Távolítsák el a védőfelszerelés nélküli személyeket.  

Kerüljék a bőrrel, szemmel vagy ruhával történő érintkezést – viseljenek megfelelő védőfelszerelést 

(lásd 8. rész). 

Ne lélegezze be a port – győződjön meg arról, hogy a helyiség kellőképpen szellőztethető vagy 

hogy megfelelő védőfelszerelést visel (lásd 8. rész). 

 



BIZTONSÁGI ADATLAP 

GIPSZ ALAPÚ TERMÉKEK - ADEPLAST 

DP – 62; Kiadás: 3                                                                      Felülvizsgálat dátuma: 2016.01.15. 

Felülvizsgálat: 0                                                                                                    Kiállítva: 2005.07. 

 

padlólap és csempe ragasztók ::: fugázó gittek ::: állványok ::: habtégla ragasztók ::: glettek ::: kézzel, géppel felhordható vakolóhabarcsok 

::: polisztirol ::: alapozó ::: márvány és gránitkő ragasztók ::: ragasztó, fuga, glett gipszkartonhoz ::: festékek ::: falazó habarcsok ::: 

nyirkosság elleni habarcsok ::: polisztirolragasztó ::: díszvakolatok 

 

6.2. Környezetre vonatkozó óvintézkedések: 

Kerülje a porfelhők kialakulását és a levegőszennyezést a terület lefedésével, amennyire lehetséges.  

Fokozottan ügyeljen arra, hogy a termék ne kerüljön a csatornákba vagy vízfolyásokba. Bármilyen 

jelentős mennyiségű szivárgást a Környezetvédelmi Hatóság vagy egyéb szabályozó szerv 

tudomására kell hozni. 

6.3. Tűzvédelmi és tisztítási módszerek és anyagok: 

Kerülje a por keletkezését bármilyen helyzetben. 

Lehetőleg az anyagot szárazon kell tartani. 

Az anyagot száraz mechanikai eszközök segítségével gyűjtse össze. 

Használjon szívóberendezést vagy az anyagot gyűjtse zacskókba. 

6.4. Utalások egyéb részekre: 

Az expozíció / személyes védelem kontrollálásával, illetve a veszély megszűntetésével kapcsolatos 

információk tekintetében olvassa el a jelen biztonsági adatlap 8. és 13. részét. 

  

 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

* A terméket ne használja vagy ne tárolja élelmiszer, ital vagy dohány mellett. 

 

7.1. Biztonságos kezelésre vonatkozó utasítások: 

7.1.1. Óvintézkedések: 

Kerülje a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Viseljen védőfelszerelést (lásd a jelen biztonsági 

adatlap 8. részét). Ne viseljen kontaktlencsét, amikor ezt a terméket használja. A porszintet tartsa 

mindig minimálisan. Kerülje a porképződést. Szigetelje a porkibocsátó forrásokat, használjon 

szellőztető rendszert (porgyűjtővel ellátott szellőztetők). 

7.1.2. Személyes higiéniával kapcsolatos információk: 

Kerülje a termék belégzését, a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Biztosítani kell az anyag 

biztonságos használatához szükséges általános személyi higiéniai intézkedéseket. Ez magában 

foglalja a megfelelően felkészített személyzetet és a bevett eljárásokat (pl. megfelelő 

tisztítószerekkel történő rendszeres tisztítás), miközben tilos a munkahelyen a szeszesital, ételek 

fogyasztása és a dohányzás. A munkaprogram végén le kell zuhanyozni és ruhát kell cserélni. Ne 

viseljen otthon szennyezett ruhát. 

7.2. Biztonságos tárolási feltételek, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket: 

A terméket száraz, tiszta, víztől és szennyeződésektől mentes helyen kell tárolni. 

A becsomagolt terméket zárt zsákban, száraz, nedvességtől mentes helyen, fa-raklapokon kell 

tárolni, hogy a zsák ne érintkezzen a talajjal. A zsákokat stabil helyzetben kell megemelni. 

Gyermekektől elzárva tartandó. 

7.3. Végső specifikus használat: 

Nincsenek kiegészítő információk a végső specifikus használatra vonatkozóan (lásd 1.2. részt). 
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8. EXPOZÍCIÓ KONTROLLÁLÁSA / SZEMÉLYES VÉDELEM 

8.1. Irányítási paraméterek: 

8.1.1. Foglalkozási expozíció határok: Nincs szabályozva. 

8.1.2. Biológiai határértékek: Nincsenek. 

8.1.3. Használat közbeni kiegészítő expozíció határok: 

DNEL-érték:   Belégzés útján: 1,5 mg/m3 

Bőrön át: nem alkalmazandó 

Orális: nem alkalmazandó 

*a DNEL a belélegzett porra értendő. A kockázatok felmérésére használt eszköz (MEASE) a 

belélegezhető frakcióval dolgozik. Ebből kifolyólag a felmérés eredményei és a kockázatok 

menedzsment eljárásai szükségképpen tartalmazzák a kiegészítő biztonsági értékrést. 

A munkásokra vonatkozóan nincsenek DNEL értékek bőrrel való érintkezés esetére, sem a 

veszélyre vonatkozó tanulmányok, sem pedig emberi tapasztalatok alapján. Mivel a termék bőr- és 

szemirritációt okozó termékként van osztályozva, a bőrrel való érintkezést technikai szempontból a 

lehető legminimálisabbra kell csökkenteni. 

 

 

PNEC-érték: Vízi környezet: nem mérgező hatású a halakra, gerinctelenekre, algákra és 

mikroorganizmusokra 

Üledékek: nem alkalmazandó 

Talaj: nem alkalmazandó 

*A környezetre vonatkozó kockázati kategóriák a víz pH-jára gyakorolt hatáson alapulnak. 

 

8.2. Expozíció kontrollálása: 

Az esetleges expozíció irányítása érdekében kerülni kell a porképződést, valamint javasolt a 

megfelelő védőfelszerelés használata (pl.: védőszemüveg vagy szemellenző), kivéve, amikor a 

szembekerülés kockázata a termék alkalmazásából eredően kizárt (pl.: zárt eljárások). Viseljen 

arcvédőt, védőruházatot és különleges védő lábbelit. 

 

8.3. Megfelelő műszaki ellenőrzések: 

Ha a felhasználó által végzett eljárások során por keletkezik, a helyiséget szellőztető rendszerrel 

vagy egyéb műszaki felszerelésekkel kell ellátni a porszint javasolt szint alatti fenntartása 

érdekében. 

 

8.4. Egyéni biztonsági intézkedések, személyes védőfelszerelés: 

 

a) Szem / arc védelme: Ne viseljen kontaktlencsét. A por ellen légmentesen 

záródó, széles védőszemüveget vagy tökéletes látást biztosító védőszemüveget 

kell viselni. Lehetőleg legyen Önnél speciális szemtisztító/mosó folyadék. 

  

b) A bőr védelme: Mivel a termék bőrirritációt okozó termékként van 

osztályozva, javasolt a védőkesztyű viselése, mely teljes mértékben fedi a kéz 

bőrét, illetve hosszúnadrág, hosszú ujjú kezeslábas viselése felhúzott cipzárral, 
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továbbá maró anyagok elleni lábbeli viselése, mely megakadályozza a por 

bejutását. 

 

c) Légutak védelme: szellőztetés hiánya esetén viseljen EN 149 által 

engedélyezett por elleni védőmaszkot. 

 

d) Termikus veszély: a termék hő szempontjából nem jelent veszélyt.  

 

8.5. A környezeti expozíció irányítása: 

Kerülje a termék környezetbe való jutását. Szűntesse meg a szivárgásokat. Bármilyen jelentős 

mennyiségű szivárgást a Környezetvédelmi Hatóság vagy egyéb szabályozó szerv tudomására kell 

hozni. 

 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 

a) Megjelenés: szilárd, por állagú 

b) Szag: semleges 

c) Szagküszöbérték: nincs erre vonatkozó szabályozás, semleges szagú termék. 

d) pH:  szállításkor: nincs 

vízoldatban: pH 9.5 - 13 

e) Olvadási pont: >450°C 

f) Kezdeti forráspont és forrási tartomány: normál légköri feltételek mellett nincs erre 

vonatkozó adat. 

g) Lobbanáspont: nem alkalmazandó 

h) Párolgási sebesség: nem alkalmazandó 

i) Gyúlékonyság: szilárd, nem gyúlékony 

j) Felső / alsó gyulladási vagy robbanásveszélyes határok: nincs, mivel a termék nem 

gyúlékony gáz. 

k) Gőznyomás: nem alkalmazandó 

l) Gőzsűrűség: nem alkalmazandó 

m) Relatív sűrűség: 1 200-1 400 kg/m3 

n) Oldhatóság: 2.3 g/l-ig 

o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nem alkalmazandó 

p) Öngyúlékonysági hőmérséklet: nem alkalmazandó (összetevői között nincs piroforikus 

összetevő) 

q) Bomlási hőmérséklet: 580°C-t meghaladó hevítés esetén a kalcium-hidroxid lebomlik és 

kalcium-oxid (CaO) és víz (H2O) keletkezik. 

r) Viszkozitás: nem alkalmazandó (szilárd termék, olvadási pontja >450°C) 

s) Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem alkalmazandó, mivel a termék nem tartalmaz 

robbanó vagy pirotechnikai összetevőket. Önmagában nem képes kémiai reakció által gázt 

termelni olyan hőmérsékleten, nyomáson vagy sebességen, ami robbanást váltana ki. 

t) Oxidáló tulajdonságok: nincsenek, mert nem váltja ki, illetve nem járul hozzá más anyagok 

égéséhez. 

9.2. Egyéb információk: Nincsenek. 
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10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG  

10.1. Reakciókészség: Vízzel keverve a termék stabil masszává keményedik, mely normál 

környezetben nem reaktív. 

10.2. Kémiai stabilitás: A termék normál hőmérsékleti- és nyomáskörülmények között stabil. 

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége: A termék nem vált ki veszélyes reakciókat. 

10.4. Kerülendő körülmények: A termék nedves környezetben történő tárolása csomósodást 

okozhat, ami minőségveszteséghez vezet. 

10.5. Nem összeférhető anyagok: Savak, ammóniumsók, alumínium és egyéb nem 

nemesfémek. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: A termék nem bomlik le veszélyes bomlási anyagokra. 

 

 

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

11.1. A termék mérgező hatására vonatkozó információk: 

Veszélyességi osztályok Kategória Hatás 

Akut 

toxicitás  

 

Belégzés - 

A por belégzése a felső légutak 

megbetegedését okozhatja. A por nagy 

koncentrációban irritálhatja a légutakat. 

Belégzés során nem észleltek akut mérgezést. 

A rendelkezésre álló adatok alapján nem 

teljesültek az osztályozási kritériumok.  

Bőr útján 

 
- 

Az alacsony felszívódási képesség miatt nem 

okoz semmiféle dermatológiai mérgezést. 

A rendelkezésre álló adatok alapján nem 

teljesültek az osztályozási kritériumok. 

Orális - A kalcium-hidroxid nem okoz akut toxicitást. 

Bőr maró / izgató hatás  2 A kalcium-hidroxid bőrizgató hatású.  

 

Súlyos szemkárosodás / 

irritáció 

 

 

1 

A termék szembe jutva hatást gyakorolhat a 

szaruhártyára, az íriszre vagy a kötőhártyára, 

amely előreláthatóan visszafordíthatatlan 

vagy 21 napos idő alatt nem teljesen 

visszafordítható eredményt okozott. 

Légúti túlérzékenység  - 

A kalcium-hidroxid nem tekinthető 

érzékenységet okozó tényezőnek pH érték 

megváltoztatásából és a kalcium 

táplálkozásban szereplő követelményéből 

kifolyólag. Nem indokolt túlérzékenységre 

vonatkozó osztályozása. 
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Ivarsejt mutagenicitás  - 

A kalcium állandó jelenlétére és alapvető 

jellegzetességére, illetve a kalcium-hidroxid 

által előidézett pH változások pszichológiai 

jelentéktelenségére való tekintettel nem bír 

genotoxikus hatással. Nem indokolt 

genotoxicitásra vonatkozó osztályozása.  

Rákkeltő hatás - 

A kalcium (kalcium-laktátként alkalmazva) 

nem rákkeltő hatású. A kalcium-hidroxid pH 

hatása nem jelent karcinogenetikai veszélyt.  

Reproduktív toxicitás  - 

A kalcium (kalcium-laktátként alkalmazva) 

nem bír toxikus hatással a reprodukcióra 

(egereken végzett kísérletek eredménye). A 

pH hatás nem jelent veszélyt a reprodukcióra. 

STOT (célszerv-specifikus 

toxicitás) – egyszeri terhelés  
3 

A termék izgathatja a torkot és a légutakat. 

Túlzott terhelés esetén köhögés, tüsszentés, 

légzési gyengeség jelentkezhet.  

STOT (célszerv-specifikus 

toxicitás) – ismételt terhelés  
- 

Erre nézve nincsenek adatok. 

A rendelkezésre álló adatok alapján nem 

teljesültek az osztályozási kritériumok. 

Veszély belégzés útján - 

A kalcium-oxid nem bír belégzés útján 

fellépő veszéllyel. 

 

 

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

12.1. Toxicitás: 

Kerüljük a termék folyóvízbe történő bekerülését, mivel a vízzel történő érintkezéskor a víz pH 

értékét maximum 12-re emeli meg. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: 

Nem alkalmazandó, mivel a termék megkötés után nem jelent toxicitás veszélyt. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: 

Nem alkalmazandó, mivel a termék megkötés után nem jelent toxicitás veszélyt. 

12.4. A talajban való mobilitás: 

Nem alkalmazandó, mivel a termék megkötés után nem jelent toxicitás veszélyt. 

12.5. A PBT és vPvb-értékelés eredményei: 

Nem alkalmazandó, mivel a termék megkötés után nem jelent toxicitás veszélyt. 

12.6. Egyéb káros hatások: 

Nem alkalmazandó. 

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: 

A hulladékok kezeléséről szóló 211/2011. számú Törvénynek, a környezetvédelemről szóló 

195/2005. számú utólagosan módosított és kiegészített Sürgősségi Kormányrendeletnek, az 

1872/2006. számú Kormányrendelettel módosított és kiegészített 621/2005. számú 
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Kormányrendeletnek, a csomagolóanyagok és csomagolóanyagokból származó hulladékok 

kezeléséről szóló 247/2011. számú Kormányrendeletnek megfelelően a hulladékok kezelése a 

következő módon történik: 

 

A törmelékeket és hulladékokat az építkezési anyagok tárolására fenntartott helyeken kell tárolni, 

valamint újrahasznosítható és nem újrahasznosítható hulladékokra kell szétválogatni. Az 

újrahasznosítható hulladékokat értékesíteni kell (pl. fel nem használt, megmaradt ragasztó, 

csomagolóanyagokból származó hulladékok, stb.). A hulladékokat tilos csatornákba vagy 

folyóvizekbe juttatni. 

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

14.1. ENSZ-szám: 

Nem alkalmazandó. 

14.2. Szállításra használt helyes ENSZ megnevezés: 

Nem alkalmazandó. 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály: 

Nem alkalmazandó. 

14.4. Különleges felhívások felhasználók részére: 

Nem alkalmazandó. 

14.5. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kód szerinti ömlesztett szállítás: 

Nem alkalmazandó. 

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

15.1. Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások, jogszabályi előírások: 

15.1.1. Belföldi szabályozás:  

A vegyi anyagok regisztrációját, értékelését, engedélyezését és korlátozását érintő 1907/2006. sz. 

(EK) Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet módosításáról szóló 453/2010. sz. (EU) Szabályzat 

(REACH); 

A 67/548/EGK és az 1999/45/EK. számú Irányelvek, valamint az 1907/2006. sz. (EK) Szabályzat 

eltörléséről, módosításáról, továbbá az anyagok és keverékek osztályozásáról és címkézéséről szóló 

1272/2008. számú (EK) Szabályzat; 

A veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló adminisztratív iratok 

és a jogszabály erejű iratok összehangolásáról szóló 67/548/EGT. sz. Irányelv; 

A veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló, tagállamok 

adminisztratív iratainak és jogszabályi redelkezéseink összehangolásáról szóló 1999/45/EK. sz. 

Irányelv; 

Az alkalmazottak egyéni védőfelszerelésének használatáról és a minimális munkabiztonsági 

előírásokról szóló 1048/2006. számú Kormányhatározat; 

A kémiai keverékek piacra történő dobásakor való osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről 

szóló 937/2010. számú Kormányhatározat; 

A hulladékok kezeléséről szóló 211/2012. sz. Törvény; 

SR 13253/1996. sz. Irányelv. Csomagolás. Veszélyes kémiai anyagok és keverékek címkézéséről; 
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Az egyéni védőfelszerelés használatáról és előírásáról szóló Irányelv jóváhagyásáról szóló 

Minisztériumi Rendelet; 

A munkaegészségről és munkabiztonságról szóló 319/2006. sz. Törvény és a 319/2006. sz. Törvény 

alkalmazásáról szóló 1425/2006. számú Kormányhatározat; 

A munkaegészségről és munkabiztonságról szóló 319/2006. sz. Törvény alkalmazási 

módszertanának módosításáról és kiegészítéséről szóló 955/2010. sz. Határozat, amely 

jóváhagyásra került az 1.425/2006. sz. Kormányhatározat által; 

Az utólag módosított és kiegészített, kémiai vegyületek jelenlétével kapcsolatos kockázatok elleni 

munkabiztonsági előírások biztosítását érintő munkaegészségügyi követelmények meghatározásáról 

szóló 1218/2006. számú Kormányhatározat; 

A munkahelyen történő rákkeltő vagy mutagén elemeknek való kitettséggel kapcsolatos kockázatok 

elleni munkavédelmi és munkaegészségügyi követelmények meghatározásáról szóló 1093/2006. 

számú Kormányhatározat; 

Az utólag módosított és kiegészített, munkaegészségügyi állapot felügyeletéről szóló 355/2007. sz. 

Kormányhatározat; 

Az alkalmazottak egyéni védőfelszerelésének használatáról és a minimális munkabiztonsági 

előírásokról szóló 1048/2006. számú Kormányhatározat; 

Az alkalmazottakra nézve kockázatot jelentő anyagok manuális kezelésére vonatkozó minimális 

munkaegészségügyi és munkavédelmi előírásokról szóló 1051/2006. számú Kormányhatározat; 

A tűzvédelemről szóló 307/2006. sz. Törvény; 

A tűzvédelemről és a tűzmegelőzésről szóló általános jogszabály jóváhagyását érintő 163/2007. 

számú Belügyminisztériumi Rendelet. 

 

15.1.2 Egyéb szabályozások: 

Ez a termék az 1272/2008. sz. (EK) Szabályzat előírásai szerint nem minősül veszélyes anyagnak. 

Ez a termék a 67/548/EGK Irányelv szerint nem minősül veszélyes anyagnak. 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: 

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés. 

 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

16.1. Módosítások feltűntetése: 

Ezt a verziót 2013.01.15.-én frissítették, hogy az megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács 

453/2010. számú Rendeletének előírásainak, ami módosítja az Európai Parlament és a Tanács 

1907/2006. számú Rendeletét a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 

korlátozásáról (REACH). 

Az adatok a legújabb információkon alapulnak, azonban nem garantálják a termék sajátos 

jellemzőit. 

16.2. Rövidítések: 

DNEL: származtatott hatásmentes szint (derived no-effect level) 

MEASE: fémek és vegyi anyagok becslése és expozíciós kiértékelése 

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 

PNEC: becsült hatásmentes koncentráció 

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

REACH: vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése 

STOT: célszervi toxicitás  
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16.3. Szakirodalom és adatforrások: - 

 

16.4.  Veszélymondatok listája: 

H315: Bőrirritáló hatású. 

H318: Súlyos szemkárosodást okoz. 

H335: Légúti irritációt okozhat. 

 

16.5. Megelőzési mondatok listája: 

P102: Gyermekektől elzárva tartandó. 

P261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 

P280: Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. 

P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.  

P305+P351: SZEMBEKERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.  

P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan 

nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.   

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként speciális hulladékok tárolására szolgáló 

helyeken a helyi/regionális/országos/nemzetközi rendeleteknek megfelelően.  

 

 

16.6.  Kiegészítő információk: 

A jelen biztonsági adatlapban szereplő adatok az erre a termékre vonatkozó ismereteinken 

alapszanak. A felhasználónak szem előtt kell tartania az esetleges kockázatokat, amelyek a termék 

rendeltetési céljától eltérő, más célokból történő használatakor jelentkezhetnek. 

Javasoljuk hogy a biztonsági adatlapban szereplő adatokat továbbítsa a felhasználónak is megfelelő 

formában. Ezek az információk a tudomány jelenlegi állása szerint a legpontosabb és 

legbiztonságosabb információk. A felhasználó felel a jogszabályoknak megfelelő óvintézkedések 

betartásáért. 

Korlátozások: 

Ezek az adatok erre a termékre vonatkoznak és nem érvényesek más, hasonló termékekre.  

Ezek az előírások a leszállított termékre vonatkoznak és nem érvényesek, amennyiben a terméket 

más, nem javasolt termékkel vagy nyersanyaggal keverik. 

 


