BOHLE AG

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet szerint

Duplocoll doppelseitiges Klebeband
Felülvizsgálat dátuma: 18.01.2022

Termék kódja: BO5209630

Oldal 1 -tól/-től 4

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

Duplocoll doppelseitiges Klebeband
Termék kereskedelmi neve
BO 5209630, 14x3mm, 12m
BO 5207935, 9x3mm, 12m
BO 5207936, 5x3mm, 12m
BO 5209638, 7x3mm, 12m
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Társaság:
BOHLE AG
Cím:
Dieselstr. 10
Város:
D-42781 Haan

Telefon:
e-mail:
Felelős személy:
e-mail:
Internet:
Felvilágosítást ad:
1.4. Sürgősségi telefonszám:

Telefax: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle.com
Chemie

Telefon: +49 2129 5568-276

Ezen a számon csak munkaidőben lehet érdeklődni. +49 2129 5568-276

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 sz. (EK) Rendelet
A keverék nem veszélyes a 1272/2008 számú EK rendelet besorolása alapján.
2.2. Címkézési elemek
1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén
Az elegyet nem sorolták veszélyesnek be az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.
Különleges keverékek kivételes címkézése
EUH208
2-etilhexil-akrilát-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.2. Keverékek

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános tanács
Nem szükségesek különleges intézkedések.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelő oltóanyag
Szén-dioxid (CO2), Poroltó, Permetező vízsugár
Az alkalmatlan oltóanyag
Erős vízsugár
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5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Nitrogénoxidok (NOx), szén-monoxid, Szén-dioxid (CO2), Ciánhidrogén (hidrocianikus sav)
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni . Különleges felszerelések
tűzoltásnál. A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe. Ha
ez nem veszélyes, távolítsa el az ép tartályokat a veszélyzónából.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Általános tájékoztató
Kerülje el a következőket: A bőrrel való érintkezés.
Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Egyéb információk

Mechanikusan felitatni és alkalmas tartályokban ártalmatlanításra elszállítani.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztonságos kezelési útmutatás
Szokásos feldolgozásnál semmi sem szükséges.
Használat közben tilos enni, inni és dohányozni.
Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése
Száraz helyen tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés
Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni.
Egészségügyi intézkedések
Lásd 7. szakasz. Ezen túlmenő intézkedésekre nincs szükség.
Szem-/arcvédelem
Nem szükséges
Kézvédelem
Nem szükséges
Bőrvédelem
Nem szükséges
Légutak védelme

Nem szükséges

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot:
Revíziószám: 1,00
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különböző
nagyon gyenge
Módszer

Állapotváltozások
Robbanásveszélyes tulajdonságok
Nem robbanásveszélyes

nem öngyulladó

Öngyulladási hőmérséklet

Vízben való oldhatóság:

oldhatatlan

Oldószertartalom:

0%

9.2. Egyéb információk

Szilárdanyagtartalom:

100%

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.
10.2. Kémiai stabilitás

A termék a továbbiakban ajánlott raktározási, használati és hőmérsékleti feltételek mellett vegyileg stabil.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
Akut toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Izgató és maró hatás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Szenzibilizáló hatások
2-etilhexil-akrilát-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Aspirációs veszély
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladékelhelyezési megfontolások
Az előírások figyelembevételével, az ártalmatlanító céggel és az illetékes hatóságokkal történt megbeszélés
után a kommunális hulladékkal együtt elégethető.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
Szárazföldi szállítás (ADR/RID)
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Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Belvízi szállítás (ADN)
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Tengeri szállítás (IMDG)
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.5. Környezeti veszélyek

KÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ:

Nem

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.
14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás
Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

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

2004/42/EK (illékony szerves
vegyületek):

0%

Nemzeti előírások

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)
EUH208
2-etilhexil-akrilát-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)
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