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BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
1 - AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
Az anyag vagy a készítmény azonosítása:
Név: MIX FILL 30.
Termék kód: 666
Fillers
Társaság/vállalkozás azonosítása:
Bejegyzett cégnév: SICOMIN Composites.
Cím:
RN 568 - BP 23.13161.Châteauneuf les Martigues.France.
Telefon: +33 (0)4 42 42 30 20. Fax: +33 (0)4 42 81 29 29. Telex: .
E- mail: composites@sicomin.com
http://www.sicomin.com
Segélyhívó szám:
Asszociáció/Organizáció:
2 - ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK
Egyedül veszélyes anyagok vannak jelen:
(elegendo koncentrációban van jelen a készítményben ahhoz, hogy az anyag 100%-os tiszta állapotú toxikológiai jellemzoit adja a
készítménynek)
Ez a készítmény nem tartalmaz ehhez a kategóriához tartozó veszélyes anyagot.
Más, veszélyt jelento anyagok:
Nincs jelen ebbe a kategóriába tartozó ismert anyag.
Az anyagok a veszélyességi határ alatti koncentrációban vannak jelen:
Nincs jelen ebbe a kategóriába tartozó ismert anyag.
Más, foglalkozási expozíciós határértékkel rendelkezo anyagok:
CAS 7631-86-9 DIOXYDE DE SILICIUM
3 - VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS
A termék nem tartozik a gyúlékony anyagok osztályába. Lásd a helyszínen lévo egyéb termékekre vonatkozó ajánlásokat.
Ez a készítmény a 1999/45/EK eloírás szerint nem veszélyes az egészségre.
4 - ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Általános szabály: kétség esetén, vagy, ha a tünetek nem múlnak el, orvost kell hívni.
Eszméletlen embernél soha ne eroltessük a nyelést.
5 - TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Nem releváns.
6 - INTÉZKEDÉSEK A VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL
Személyi óvintézkedések, mint például:
A 7-es és 8-as pont alatt felsorolt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban felvilágosítást kell kérni.
Környezetvédelmi óvintézkedések, mint például:
A kiömlött, kifröccsent anyagot éghetetlen abszorbens anyagokkal, pl. homokkal, földdel, vermikulittal, diatómafölddel kell feltakarítani és
hordókba helyezni a hulladék ártalmatlanításához.
Meg kell akadályozni mindenféle anyag csatornába vagy viziútba jutását.
Tisztítási módszerek, mint például:
Mosószerrel kell tisztítani, oldószert nem szabad használni.
7 - KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
A tárolóhelyiségekre vonatkozó szabályok azokra az üzemekre vonatkoznak, ahol a terméket kezelik.
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Tuzvédelem:
Illetéktelen személyek hozzáférését meg kell akadályozni.
8 - EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSEK/SZEMÉLYI VÉDELEM
A 89/686/EGK irányelv alapján használjon egyéni védőfelszerelést.
Technikai intézkedések:
A személyzet viseljen rendszeresen tisztított overállt.
Expozíciós határértékek az INRS ND 2098-174-99 és ND 2114-176-99 szerint:
Franciaország
VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm:
VLE-mg/m3:
7631-86-9
Németország
OSZTÁLY:MAK-ppm:
MAK-mg/m3: Megjegyzés:
7631-86-9
ACGIH(TLV)
TWA-ppm: TWA-mg/m3: STEL-ppm:
STEL-mg/m3:
7631-86-9
-

Megjegyzés:
Megjegyzés:

TMP N?:

MEGJEGYZÉS: MEGJEGYZÉS:
-

9 - FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Általános információk:
Fizikai állapot:

folyadék

Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti információk:
Az oldat pH-ja/előkészítés:
Ha a pH érték elérheto, az értéke:
Forráspont/Forrási időtartam:
Lobbanáspont tartomány:
Gőznyomás:
Suruség:
Suruség:
Oldhatóság vízben:

nem releváns.
nincs megadva.
nem releváns.
nem releváns.
nincs megadva.
nincs megadva.
app. 310
Oldhatatlan.

Egyéb információk:
Olvadáspont/Olvadási időtartam:
Öngyulladási homérséklet:
Bomláspont/Bomlási időtartam:
% VOC:

nem releváns
nem releváns.
nem releváns.
0

10 - STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
A biztonsági adatlap 7-es pontjának kezelési és tárolási eloírás-ajánlásainak betartása esetén a készítmény stabil.
11 - TOXIKOLÓGIAI ADATOK
A készítmény nem tartalmaz a 67/548/EGK irányelv szerinti veszélyes anyagot.
12 - ÖKOLÓGIAI ADATOK
Magát a készítményt illetoen nincs rendelkezésre álló ökológiai adat.
13 - HULLADÉKKEZELÉSI SZEMPONTOK
Csatornába vagy vízfolyásba nem öntheto.
Hulladékok:
Hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, lehetőség szerint egy begyűjtő vagy egy elismert
vállalat által.
Ne fertőzze a talajt és a vizeket hulladékokkal. Ne kezdjen hozzá azok ártalmatlanításához a környezetben.
Szennyezett csomagolóanyagok:
Ürítse ki teljesen a tartályt. Őrizze meg a tartályon található etikette(ke)t.
Adja át egy elismert ártalmatlanítónak
14 - SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Mentesül a szállítási besorolás és a címkézés alól.
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A terméket közúton az ADR, vasúton a RID, tengeren az IMDG és légi úton az ICAO/IATA eloírásai szerint kell szállítani (ADR 2005 IMDG 2004 - ICAO/IATA 2005).
15 - SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
Ezt a készítményt a 1999/45/EK irányelv és adaptációi szerint osztályozták.
Figyelembe véve továbbá a 2004/73/EK irányelvet a 67/548/EGK irányelv 29° alkalmazásával (Veszélyes anyagok).
Ez a készítmény a 1999/45/EK eloírás szerint nem veszélyes az egészségre.
A termék nem tartozik a gyúlékony anyagok osztályába.
A készítmény különleges veszélyei és biztonsági ajánlások:
S 22
Az anyag porát nem szabad belélegezni.
16 - EGYÉB INFORMÁCIÓK
Mivel a felhasználók munkakörülményeit nem ismerjük, a biztonsági adatlapon szereplo információ jelenlegi tudásunkon, országos és
közösségi rendelkezéseken alapszik.
A terméket az 1-es pontban meghatározottól eltéro célra történo felhasználás elott az írott kezelési útmutató beszerzése szükséges.
Mindenkor a felhasználó felelossége minden szükséges lépést megtenni azért, hogy a jog elvárásainak és a helyi szabályoknak eleget tegyen.
A biztonsági adatlapon szereplo információkat mint a termékünkre vonatkozó biztonsági követelményeket és nem mint a tulajdonságainak
garanciáját kell tekinteni.
A 2. bekezdésben szereplo veszélyre figyelmezteto mondatok magyarázata:
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