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Acralock SA 10-35 A 
Szerkezeti ragasztó A komponens 

Nyomtatás dátuma: 2019.11.20. 

 

A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv szerint - Magyarország 

 
1.A készítmény neve 
1.1. Termékazonosító: Acralock SA 10- 35A 

Szerkezeti ragasztó A komponens 
 
1.2. Tervezett alkalmazás /tervezett használat: Az A komponense egy két komponensű ragasztónak, amely alkalmas fémek, 
hőre keményedő és hőre lágyuló műanyagok ragasztására 
 
1.3. Gyártó / Szállító 

Engineered Bonding Solutions LLC 
801 Marina Road, Titusville, FL 32796 
office@acralock.com 
 
Forgalmazó : 
H-2314 Halásztelek 
II. Rákóczi Ferenc út 100. 
TEL: 06-24-532-875 illetve 06-24-532-876 
Fax: 06-24-451-451 
www.novia.hu  
novia@novia.hu 
1.4. Telefonszám vészhelyzet esetére: 
ETTSZ ( Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat): 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel: 06-81-201199 (zöldszám) 
+36-1-476-6400; +36-1-476-6464 
 

2. A veszélyesség szerinti besorolás 
Az 1907/2006/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva. 
2.1. A keverék osztályozása: 
67/548/EWG, 1999/45/EG szerint 
Tűzveszélyes R11- Tűzveszélyes. 
Irritábilis R36/37/38 - Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a 

légutakat 
 R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 

(szenzibilizáló hatású lehet) 
 

1272/2008/EK szerint 

Egészségre gyakorolt hatás Környezetre gyakorolt hatás Fizikai hatás 

Akut toxicitás, 2. kategória 
Bőr irritáció, 2. kategória 
Bőr szenzibilizáció, 1. kategória 
Szem, 2. kategória 

Akut toxicitás, 3 kategória 
Krónikus toxicitás, 4. kategória 

Tűzveszélyes folyadék, 2 kategória 

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

http://www.novia.hu/
mailto:novia@novia.hu
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2.2. Címkézési elemek: 
az 1999/45/EG szerint 
 

   

R11- Tűzveszélyes. 
R36/37/38 - Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 
R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 
S15 - Hőhatástól távol tartandó 
S 16 - Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás  
S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
S26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S36/37/39 - Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 
S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az 
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni 
S 51 - Csak jól szellőztetett helyen használható 
S 60 - Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani 

F Tűzveszélyes Xi Irritativ 

 
a 1272/2008/EK szerint 
 

  

EUH 208 – Metil metakrilát monomert tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki 
H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H 315 – Bőrirritáló hatású. 
H 317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H 319 – Súlyos szemirritációt okoz. 
H 335 – Légúti irritációt okozhat. 
P 210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a 
dohányzás. 
P 262 - Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. 
P 305+351+338+313 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 
folytatása. 
P 280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P 301+310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 
orvoshoz. 
P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként 

Figyelmeztetés: Veszély!  

 
 
2.3. Egyéb veszélyek 
WHIMIS osztályozás: B oszt, 2 divízió 
Ellenőrzött termék: D oszt, 2B divízió 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
3.2.Készítmény 
Kémiai jellemzés – elasztomer polimer reaktív hígítóban 
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A keverékben lévő veszélyes összetevők: 

 
* A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel. 
Az R és H mondatok teljes szövegét lásd a 16. fejezetben. 
 

 
4.Elsősegélynyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Belélegzés 
Vigye az érintett személyt friss levegőre.. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, 
képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Kapjon orvosi ellátást.  
Lenyelés  
Öblítsék ki vízzel a szájat. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha valaki lenyeli az anyagot és eszméleténél 
van, adjon neki inni kis mennyiségű vizet vagy tejet, de hagyja abba, ha a mérgezettnek hányingere lenne, mert a hányás 
veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne végezzen hánytatást. Amennyiben hányás fordul elő, a fejet alacsonyan kell 
tartani, hogy a hányás ne kerüljön a tüdőbe. A tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.  
Bőrrel érintkezés 
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le bő vízzel. Fedje be az irritált bőrt bőrpuhító szerrel. A szennyezett ruhát és 
cipőt le kell vetni. Ismételt használat előtt mossa ki a ruházatot. Újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg a cipőket. 
Kapjon orvosi ellátást. 
Szembe jutás  
Ellenőrizze és vegye ki a kontaktlencséket. Érintkezés esetén azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, legalább 15 percig. 
Kapjon orvosi ellátást. 
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
nincs adat 
Rizikó faktorok: nincs adat. 
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Nincs adat 

 
5. Tűzvédelmi intézkedések 
5.1. Oltóanyag 
Tűzoltásra használható anyagok KIS TŰZ: Használjon poroltót vagy szén-dioxidot. 
NAGY TŰZ: Használjon vízpermetet vagy vízködöt, CO2, vagy poroltó habot. Soha se irányítson vízsugarat a tartályba, hogy 
megakadályozza a termék kifröcskölését, ami a tűz terjedését okozhatja. A tárolóedényt vízsugárral kell hűteni a 
nyomásnövekedés, az öngyulladás és a robbanás megakadályozása céljából. 
 
Megfelelő Használjon poroltó anyagot, szén-dioxidot, vízpermetet (köd) vagy habot. 
Nem megfelelő Ne használjunk vízsugarat. 

Hatóanyag neve CAS szám 
EU szám 
Regisztrációs szám 

Súlyszázalék Osztályozás 
(1272/2008/EK) 

Osztályozás 
(67/548/EGK)* 

Metil metakrilát monomer 80-62-6 
201-297-1 
01-2119452498-28-
00xx 

50-60 Flam Liq.2; H225 
STOT SE 3; H335 
Skin Irrit. 2; H315 
Skin sens. 1; H317 

F, R11, R43 
Xi, R37/38 
 

Metakrilát sav 79-41-4 
201-204-4 

<5 Acute Tox.4; H312 
Acute Tox.4; H302 
Skin Corr. 1A; H314 
 

Xi; R36/37/38 

Tri-etil-amin 121-44-8 
204-469-4 

<0,1 Flam Liq.2; H225 
Acute Tox.4; H332 
Acute Tox.4; H312 
Acute Tox.4; H302 
Skin Corr. 1A; H314 
 

Xi; R36/37/38 
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5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Speciális expozíciós veszély A felszabaduló gőzök és bőre kerülése irritációt okozhat, kerülje el. 
 
Hőre bomló termékek A bomlástermékek között lehetnek a következő anyagok: szén-oxidok (CO, CO2), nitrogén oxidok, 
szénhidrogének, akril füst és gáz.. 
 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat A tűzoltók kötelesek zártrendszerű túlnyomásos légzőkészüléket (SCBA) és 
teljes mentőkötél szerelvényt viselni. 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál  
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Egyéni óvintézkedések 
Azonnal forduljon a mentesítő személyzethez. Küszöböljön ki minden gyújtóforrást. Az illetéktelen személyeket távol kell 
tartani. Használjon megfelelő védőfelszerelést. Ne érintse a kiloccsant anyagot és ne menjen keresztül rajta. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  
Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és 
csatornákkal.  
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Ha nem áll rendelkezésre mentő személyzet, ne nyúljon a kiloccsant anyaghoz. Kisebb mennyiségű kiloccsant anyagnál 
szórja le abszorbenssel (egyéb alkalmas anyag hiányában a föld is használható) és szikra- vagy robbanásbiztos eszközzel 
helyezze át az anyagot zárható, megfelelő hulladéktartályba. Nagyobb mennyiségű anyag kifröccsenésénél vegyük körül 
gáttal az anyagot, illetve tartsuk vissza másként, akadályozzuk meg a vízelvezetõ csatornába való kerülését. Helyezze a 
kiömlött anyagot megfelel ő hulladéktárolóba. 
6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. fejezetet, a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban lásd a 13. 
fejezetet. 
 

7.Kezelés és tárolás 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kerülje a szembe, bőrre vagy ruházatra jutást. Csak megfelelő 
szellőztetés mellett használja. Kerülje a gőzök vagy párák belélegzését. Tartsa távol hőtől, szikrától és lángtól. A tűz vagy 
robbanás elkerülésére, az anyag továbbítása előtt vezesse le a sztatikus elektromosságot a tartályok és a berendezés 
földelésével és összekötésével. Használjon robbanásbiztos elektromos (szellőző, világító és anyagmozgató) készüléket. 
Kezelés után mossa le alaposan. 
 
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  Tárolja elkülönített és engedélyezett 
területen. A tartályt hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani. A tartályt felhasználás előtt légmentesen lezárva kell tartani. 
Kerüljön minden lehetséges gyújtóforrást (szikra vagy láng). 
 
Csomagolóanyagok 
Javasolt Használja az eredeti tárolóedényt.  
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Nincs adat 

 
8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem 
8.1. Ellenőrzési paraméterek  

CAS szám Határérték* mg/m
3
 Jellemző tulajd. Jell. 

hivatkozás 
Nemzetközi szabályozás 

ÁK CK 

Metil metakrilát 
80-62-6 

210 210 b, i, sz I. TWA – 8h: 50 ppm (210 mg/m
3
) 

STEL-15min: 100 ppm (416 mg/m
3
)  

Metakrilát sav 
79-41-4 

- -   TWA – 8h: 20 ppm (72 mg/m
3
) 

STEL-15min: 40 ppm (143 mg/m
3
) 
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Tri-etil-amin 
204-469-4 

8,4 12,6 b,i, m V. EU3 TWA – 8h: 2 ppm (8,4 mg/m
3
) 

STEL-15min: 3 ppm (12,6 mg/m
3
) 

*25/2000 EüM-SzCsM (Magyarország) rendelet szerint. 
 
AK - Megengedett átlagos koncentráció 
CK - Megengedett csúcskoncentráció 
TWA – Időarányos átlag koncentráció 
STEL - Rövid távú expozíciós érték 

 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
Műszaki intézkedések Elszívó szellőzés vagy más műszaki megoldás révén kell a gőzök koncentrációját a levegőben a 
vonatkozó munkahelyi határérték alatt tartani. Bizonyosodjanak meg, hogy a szemmosó-állomások és a biztonsági 
zuhanyok közel találhatók a munkahelyhez. 
Higiénés intézkedések Az anyag kezelése után, és evés, dohányzás és mosdó-használat előtt, valamint a nap végén mossa 
meg alaposan kezét, alkarját és arcát. 
Személyi védőfelszerelések 
Légzésvédelem Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, és a koncentráció elérte a meghaladja a megengedett szintet, 
akkor megfelelő gázálarcot kell viselni. 
Szemvédelem Szembefröccsenés ellen védő szemüveg. 
Bőrvédelem Laborköpeny,  
Kézvédelem Javasolt: polivinil alkohol és/vagy latex/kaucsuk védőkesztyű 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ  
Fizikai állapot viszkózus folyadék. 
Szín nincs adat. 
Szag Átható oldószer szag. 
Szag küszöbérték 0,75 ppm; MMA 
pH érték: nincs adat 
Forráspont 50-150°C  
Sűrűség 0,95-1,10 g/cm3 

Lobbanáspont 11,5°C TCC az MMA alapján 
Párolgási sebesség >1 (BUAC = 1) 
Robbanási határértékek Legnagyobb ismert tartomány: Alsó: 1,5% Felső: 12,5% (Sztirol) 
Öngyulladási hőmérséklet 421 °C 
Gőznyomás 28 mmHg (25°C fokon) 
Gőzsűrűség >3(Levegő=1) 
VOC tartalom <320 g/l keverve 
Oldhatóság Oldhatatlan a következő anyagokban: hideg víz. 
Tixotróp 
9.2. Egyéb információk 

10. Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Reakciókészség  Magas hőhatására polimerizáció felléphet. 
10.2. Stabilitás A termék normál hőmérsékleten stabil.  
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes polimerizáció felléphet. A gőzök a levegővel egy robbanás veszélyes 
elegyet képezhetnek. 
10.4. Kerülendő körülmények kitétel hő hatásának, direkt napsütésnek, UV, stb. 
10.5. Kerülendő anyagok Reaktív vagy összeférhetetlen a következő anyagokkal: oxidáló anyagok, redukciós anyagok, fém 
összetevők. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek A bomlástermékek között lehetnek a következő anyagok: szén-oxidok (CO, CO2.) 

 
11. Toxikológiai információk 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ  
Belélegzés  
Lenyelés 
Bőrrel érintkezés Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: bőrre jutás (irritatív). 
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Szembe jutás Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: érintkezés a szemmel (irritatív). 
 
Akut toxicitás 

Hatóanyag neve 
 

Teszt Eredmény 
 

Útvonal Faj 
 

Metil metakrilát 
monomer 

LD50 
LD50 
LC50 

7900 mg/kg 
35000 mg/kg 
7093 ppm (3óra) 

Orális 
Bőrön 
Belélegzés 

Patkány 
Nyúl 
Patkány 

Metakrilát sav LD50 
LD50 
LC50 

1600 mg/kg 
500 mg/kg 
6,7 mg/l 

Orális 
Bőrön 
Belélegzés 

Patkány 
Nyúl 
Patkány 

Tri-etil-amin LD50 
LD50 

460 mg/kg 
415 mg/kg 

Orális 
Bőrön 

Patkány 
Nyúl 

 
 
Lehetséges krónikus egészségi hatások 
nem ismertek 
Túlzott behatás jelei/tünetei 
Belélegzés Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: belélegzés. 
Lenyelés Nem áll rendelkezésre. 
Bőrrel érintkezés Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: bőrre jutás (irritatív). A bőrgyulladást viszketés, hámlás, 
kivörösödés, esetleg felhólyagosodás jellemzi. 
Szembe jutás Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: érintkezés a szemmel (irritatív). Szem kötőhártya gyulladást 
okozhat. 
Célszervek A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: felső légút, bőr, szem, lencse vagy szaruhártya.  

 
12. Ökológiai információk 
12.1. Toxicitás  
 
Veszélyes alkotórész toxicitási adatok 
n.a. 
 
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 
biodegradábilis 
12.3 Bioakkumulációs képesség 
n.a. 
a bioakkumulációs potenziál nem mérhető. 
 
12.4 Talajban való mobilitás és egyéb káros hatások 
n.a. 
 
12.5 A PBT – és a PvBv – értékelés eredményei 
n.a. 
 
12.6 Egyéb káros hatások 
n.a. 
 

 
13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 
22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. 
KvVM rendelet.] foglaltak szerint. 
 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: Amikor csak lehetséges, a hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell 
csökkenteni. Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, 
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lefolyókkal és csatornákkal. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek az ártalmatlanításánál tiszteletben 
kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási törvényes előírásokat, valamint a vonatkozó helyi 
hatósági követelményeket. 
Európai Hulladékkatalógus (EHK) nincs adat 
Veszélyes Hulladék a B komponenssel kikötetve nem képez veszélyes hulladékot 
 
További információk 

 
14. Szállításra vonatkozó információk 
Szárazföldi - Út/vasút (ADR/RID besorolás)  
14.1. UN-szám UN1133 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés RAGASZTÓK / ADHESIVES 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)  3 
14.4. Csomagolási csoport PG II 
14.5. Környezeti veszélyek ADR/RID-címke 
 

 
 
Csomagolás: max 5 kg-os belső csomagolás, 30 kg össztömeg. 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
A besorolás és címkézés a 67/548/EGK és az 1999/45/EK Irányelvek alapján (beleértve a módosításokat) lettek 
meghatározva, és tekintetbe veszik a termék rendeltetését. 
 
Tartalmaz Metil Metakrilát Monomer 
Gyermekvédelem Nem alkalmazhat. 
Tapintási veszélyre figyelmeztetés Nem alkalmazhat. 
 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi  
előírások/jogszabályok 
Nemzeti előírások  
1.  REACH nemzetközi szabályozás: 
 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2007. május 29.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről 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 helyezéséről. 
 
2.  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és 
vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 
3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) 
EüM rendelet] 
 
3.  Munkavédelemre vonatkozó előírások: 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei. 
 
15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
nincs adat 

16. Egyéb információk 
 
A változások jelzése: 
2013 július – magyar nyelvű változat 
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BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 2013. 06. 

Acralock SA 10-35 A 
Szerkezeti ragasztó A komponens 

Nyomtatás dátuma: 2019.11.20. 

 
 
F Tűzveszélyes, 
Xi Irritativ  
R11- Tűzveszélyes. 
R36/37/38 - Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 
R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 
S15 - Hőhatástól távol tartandó 
S 16 - Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás  
S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
S26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S36/37/39 - Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 
S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell 
mutatni 
S 51 - Csak jól szellőztetett helyen használható 
S 60 - Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani 
EUH 208 – Metil metakrilát monomert tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki 
H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H 315 – Bőrirritáló hatású. 
H 317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H 319 – Súlyos szemirritációt okoz. 
H 335 – Légúti irritációt okozhat. 
P 210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P 262 - Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. 
P 305+351+338+313 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P 280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P 301+310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként 
 
Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: - 
nincs adat 
 
 
Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 453/2012/EU 
rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet, a 1272/2008/EK (CLP) rendelet, a 2000. évi XXV. törvény a kémiai 
biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. 
(V.26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.  
A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre 
vonatkozik. 
 
Tájékoztatási kapcsolat - Lépjen kapcsolatba a helyi szállítóval vagy forgalmazóval. 
Novia Kft. 
H-2314 Halásztelek 
II. Rákóczi Ferenc út 100. 
TEL: 06-24-532-875 illetve 06-24-532-876 
Fax: 06-24-451-451 
www.novia.hu  
novia@novia.hu 
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