
 

 

 

 

 
 

1 AZ ANYAG AZONOSÍTÁSA/ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A TÁRSASÁGRÓL/VÁLLALATRÓL  

TERMÉKNÉV: KA TANKING SLURRY 

TERMÉKSZÁM: K1 

ALKALMAZÁS Cement Alapú Vízszigetelő Por  

FORGALMAZÓ Kenyon Agencies Ltd. 

Fir Tree Cottage, Wheal Rose, Scorrier, Redruth, Cornwall, TR16 5DF 

Tel +44(0)1209 891744 

2 VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA 

Súlyos szemsérülés kockázata. Irritáló a légző rendszerre és a bőrre. 

OSZTÁLYOZÁS Xi;R37/38, R41. 

EMBERI EGÉSZSÉG 

A tartós érintkezés a nedves cementtel/keverékkel égési sérüléseket okozhat. 

A porszem méretű szilikahomok forgalmazása nem veszélyes. Azonban bármely, a 

gyártáskor és kezeléskor keletkezett szilikahomok belélegezhető kristályos szilikapora az 

egészségre kihatással lehet. A belélegezhető kristályos szilikapor tartós és/vagy nagy tömegű belélegzése tüdőfibrózist okozhat, 

amire általában szilikózisként hivatkoznak.  

A foglalkozáskörben belélegezhető kristályos szilikapornak való kitettség figyelemmel kísérendő és ellenőrizendő.  

3 ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ ÖSSZETEVŐK Nevéről EC No. CAS-No. Tartalom Osztályozás 

PORTLAND CEMENT (RENDES) 266-043-4 65997-15-1 30-60% Xi;R37/38,R41. 

A teljes szöveget az R-kifejezésekre a 16. szakasz közli. 

4 ELSŐSEGÉLLYEL KAPCSOLATOS 

INTÉZKEDÉSEK BELÉLEGZÉS 

Azonnal távolítsa el az áldozatot a kitettség forrásától. Vigye friss levegőre és tartsa nyugalmi állapotban. Kapjon orvosi ellátást. 

LENYELÉS 

Öblítse ki száját alaposan. NE alkalmazzon hánytatást. Azonnal vegyen igénybe orvosi ellátást.  

BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS 

Mossa le rögtön és öblítse le a szennyezett bőrt vízzel. Rögtön távolítsa el a ruházatot, ha átázott, és öblítse le a bőrt vízzel. Rögtön                                               

vegyen igénybe orvosi ellátást, ha a tünetek a lemosás után is jelentkeznek. 

SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉS 

Tartós károsodást okozhat, ha a szemet nem öblítik ki azonnal. Azonnal vegyen igénybe orvosi ellátást. Folytassa az öblítést. 

5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK  

A termék nem gyúlékony, nem éghető. 

6 INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 

SZEMÉLYES ÓVINTÉZKEDÉSEK  

Érintésveszély: Viseljen védő kesztyűt és szemvédőt/védőálarcot. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. 

7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Kerülje a por belélegzését és a bőrrel és szemmel való érintkezést.  

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőszervi védelmet kell biztosítani. 

   



8 KITETTSÉG FELÜGYELETE/SZEMÉLYES VÉDELEM 

Név Std LT - ppm LT - mg/m3 ST - ppm ST - mg/m3 10 mg/m3 összes por 

PORTLAND CEMENT (NORMÁL) 

ALKOTÓRÉSSZEL KAPCSOLATOS MAGYARÁZATOK 

WEL = Workplace Exposure Limits (Munkahelyi Kitettség Határértékek) 

MEL = Maximum Exposure Limit. (Maximális Kitettség Határértékek) 

OES = Occupational Exposure Standard. (Foglalkozásköri Kitettség Szabvány) 

VÉDŐFELSZERELÉS 

GÉPÉSZETI INTÉZKEDÉSEK 

Biztosítson kellő mértékű szellőzést. Vegye figyelembe és tartsa be a Munkahelyi Kitettség Határértékeket és 

minimalizálja a porbelégzés veszélyét. 

LÉGZŐFELSZERELÉS 

Légzőszervi védelmet kell alkalmazni, ha a légszennyezés meghaladja a megengedhető szintet. 

Használjon légzőfelszerelést P1 típusú részecskeszűrővel. 

KÉZVÉDELEM  

Viseljen védőkesztyűt. 
Nitril gumiból, PVA (Poli Vinyl Acetátból) vagy Viton (Fluortartalmú mesterséges kaucsukból) készült kesztyűk ajánlottak. 

SZEMVÉDELEM 

Használjon jóváhagyott biztonsági szemvédőt vagy védőálarcot. 

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK 

Rögtön mossa le, ha a bőr nedvessé vagy szennyezetté válik. 

Különítse el a szennyezett ruházatot és újbóli használat előtt mossa ki. 

Rögtön távolítsa el a nem áthatolhatatlan ruházatot, amely nedvessé vagy szennyezetté válik. 

9 FIZIKAI ÉS VEGYI TULAJDONSÁGOK 

KÜLSŐ MEGJELENÉS Finom por, porított szilárd anyag SZÍN Szürke SZAG Cement OLDHATÓSÁG Vizes oldatai bázikusak.  

pH-ÉRTÉK, HÍGÍTOTT OLDAT >12 

10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 

STABILITÁS 

Stabil, amennyiben száraz helyen tárolják. 

KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK 

Víz, nedvesség. Kerülje az érintkezést erős redukálószerekkel. Kerülje a fagyot. 

KERÜLENDŐ ANYAGOK 

Kerülje az érintkezést savakkal. 

11 TOXIKOLÓGIAI 

INFORMÁCIÓ BELÉLEGZÉS 

A por ingerli a légzőrendszert, köhögést és légzési nehézségeket idézhet elő. 
LENYELÉS 

A szájban, nyelőcsőben és gyomorban vegyi maródásokat idézhet elő. 
BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS 

A termék kis mennyiségben túlérzékenységet kiváltó anyagot tartalmaz, amely ismétlődő érintkezés után 

allergiás reakciót idézhet elő az arra érzékeny egyéneknél. 

SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉS 

Súlyos károsodás veszélye a szemekre. 

EGÉSZSÉGÜGYI FIGYELMEZTETÉSEK 

Bőrallergiás ekcémát okozhat. A szemen vegyi maródásokat okozhat. 

12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ 

ÖKOTOXICITÁS 

Csekély veszély a környezetre. 

MOBILITÁS 

A termék vízben oldhatatlan és vizes (folyam)rendszerekben üledékesedik. 

BIOLÓGIAI FELHALMOZÓDÁS (BIOAKKUMULÁCIÓ) 

A termék nem bioakkumulatív (biológiai szervezetekben nem halmozódik fel). 

BIOLÓGIAI LEBOMLÁS (BIODEGRADÁBILITÁS) 

A termék nem biodegradábilis (biológiai úton nem lebomló). 

   



13 KÖRNYEZETI ÁRTALMATLANÍTÁS SZEMPONTJAI 

KÖRNYEZETI ÁRTALMATLANÍTÁS MÓDSZEREI 

A hulladék és szermaradék környezeti ártalmatlanítása a helyi hatósági követelményekkel összhangban történik.  

14 SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ 

ÁLTALÁNOS A termékre nem terjed ki a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi szabályzás. (IMDG, IATA, ADR/RID). 

Nincs előírt szállítással kapcsolatos figyelmeztető jelzés. 

TENGER SZENNYEZŐ ANYAGNAK nem minősül. 

15 SZABÁLYOZÓ INFORMÁCIÓ  

CÍMKÉZÉS 

Irritáló 

KOCKÁZATI FORMULÁK 

R41 Súlyos károsodás kockázata szemekre. 

R37/38 Légzőrendszerre és bőrre irritáló. 

BIZTONSÁGI FORMULÁK 

S24/25 Kerülje a bőrrel és szemmel történő érintkezést. 

S26 Szemmel történő érintkezés esetén, azonnal öblítse le bőséges vízzel, és forduljon                       

orvoshoz. 

S37/39 Viseljen megfelelő védőkesztyűt és szemvédőt/védőálarcot.  

S51 Csak jól szellőztetett helyiségben használja. 

S22 Ne lélegezzen be port.  

EU DIREKTÍVÁK 

Veszélyes Anyag Direktíva 67/548/EEC. Veszélyes Vegyi Készítmények Direktíva 1999/45/EC. 

TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT OKIRATOK 

Egészségre káros anyagok felügyelete. 

Vegyszerek (Veszélyekkel kapcsolatos Információk és Csomagolás) vonatkozó Rendszabályok. 

ÚTMUTATÓ MAGYARÁZATOK  

Munkahelyi Kitettség Határértékek EH40. 

Bevezetés a Helyi Távozó anyag Szellőztetés témába HS(G)37. 

CHIP mindenki számára HSG(108). 

NEMZETI SZABÁLYZÁSOK 

A Vegyszerek (Veszélyekkel kapcsolatos Információk és Csomagolás Beszerzésre) vonatkozó Szabályzások 2002. No. 1689. 

Munkahelyi Kitettség Határértékek 2005 (EH40) 

Egészségre Veszélyes Anyagok Felügyelete - Szabályzások 2002. (évtől módosítva) 

A Veszélyes Áruk Szállítása és Szállítható Nyomástartó Berendezés Használata - Szabályzások 2007 (CDG 2007) 

16 EGYÉB INFORMÁCIÓ 

MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016.08.03 

VESZÉLY FORMULÁK TELJES TERJEDELMÉBEN 

R37/38: IRRITÁLÓ A LÉGZŐRENDSZERRE ÉS A BŐRRE 

R41: SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS KOCKÁZATA 

Erről az információról 

Jóllehet teljes gonddal ügyeltünk arra, hogy biztosítsuk e termék tervezett céljára való használhatóságát. 

A Kenyon Agencies Ltd nem felügyeli a termékhasználat, a szakmai kivitelezés, vagy a termékek alkalmazási módját.  

Az itt közölt információ az elérhető ismeretek alapján a (Vegyi Veszélyekkel kapcsolatos Információ és Csomagolás Rendszabályok 

1997.) követelményeivel összhangban lett összeállítva.  

Ez nem jelenti azt, hogy az információ teljes vagy minden esetben szabatos és nem garantálható, hogy teljes körű és pontos. 

Az a felhasználó felelőssége, hogy a kívánalmaknak megfelelő intézkedéseket tegyen,  

hogy azokat saját felhasználásukra  

az alkalmazáshoz és információ és/vagy ajánlások használhatóságához megadott módon teljesítsék.  

Az alkalmazható felület természetétől és állapotától függően, ahogyan és amikor szükséges, 

ajánlott, hogy 

a felhasználók a termék felhasználásra való alkalmasságát, a felületeken végzett mintatesztekkel tisztázzák. 

Annak érdekében, hogy a huszonöt éves garancia kikötéseinek és feltételeinek megfeleljen,  

ajánlott, hogy  

a felhasználó képesített szakmunkaerőt alkalmazzon. 


