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          Biztonsági adatlap 

Biztonsági adatlap átdolgozásának dátuma: 2017.03. 

 

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

 1.1 Termékazonosító 
  Termék neve:                    pillanatragasztó szett + kés 
  Termék kódja:  57065 
 

1.2Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása 
 
másodpercragasztó 
 
1.3A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

 
Forgalmazó: Globiz International Kft. 

  4031 Debrecen, Határ út 1/C  
  Tel: +36/52 530 300 
   globiz@globiz.hu 

 
1.4Sürgősségi telefonszám: 
 

Nemzeti tanácsadó testület/Mérgezési központ 
 

Magyarország: Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Instute of Chemical Safety) 
    Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicologiai Information Service) 
 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
    1437 Budapest PO Box 839 
    Telephone:+36 1 476 6464 
    Emergency telephone number: +36 80 20 11 99 
    Fax: +36 1 476 1138 
    E-mail:ettsz@okbi.antsz.hu 
    Web site:http://www.okbi.hu 

 
 

2. Veszélyességi besorolás.  

 

2.1 Az anyag vagy a keverék osztályozása  

     

   

               

  Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet előírása alapján (CLP) 
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 Bőrirritáció:  2 es kategória 

 H315 bőrirritáló hatású 

 

Szemirritáció: 2-es kategória 

H319 súlyos szemirritációt okoz 

 

Speciális célszerv toxicitás- egyszeri expozíció- 3-as kategória 

H335 légúti irritációt okozhat 

  

 

2.2 Címkézési elemek 

 

 

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés 

 

Veszélyt jelző piktogram: 

 

 

                

 

 

Figyelmeztés: Figyelem 

 

 
 

Figyelmeztető mondatok:  

H315 bőrirritáló hatású 

H319 súlyos szemirritációt okoz 

H335 légúti irritációt okozhat 

 

Kiegészító információk: EUH202 Cianoakrilát. Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. 
Gyermekektől elzárva tartandó 

 

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok: 

P261 Kerülje a gőzök belégzését 

P302+P352 Ha bőrre kerül: Lemosás bő vízzel 
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P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.Adott esetben a 
kontaktlencse eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

 
 

 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

 

3.1  Anyagok 

 

    Nem értelmezhető 

 

3.2 Keverékek 

 

Etil-2-cianoakrilát- CAS: 7085-85-0 

besorolás: Eye irrit. 2 

      STOT SE 3 

      Skin Irrit. 2. 

 

     4. Elsősegélynyújtás 

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

 

       Bőrrel való érintkezés esetén:  

Ne húzzuk szét az összeragt bőrfelületet. Azokat tompa eszköz, pl. fakanál segítségével válassza 
szét, meleg szappanos áztatás után. Távolítsuk el a sérült ruhadarabokat. Nem kívánt hatás esetén 
forduljon orvoshoz. 

Szemmel való érintkezés esetén: 

Ha a szempillák összetapadnak meleg vízzel és ráhelyezett nedves tamponnal szabadítsuk ki. Ne 
nyissuk fel erővel a szemet. Orvosi segítslget kell kérni, ha a szempillák mögé beágyazódott 
cianoakrilát a szilárd szemcsét karcolnak. 

Lenyelés esetén: 

 Biztosítsuk a szabad légutakat. Forduljon orvoshoz. 

Belégzés esetén: 

 Vigye a sérültet friss levegőre. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. 

 

4.2A legfontosabb – akut és késleltetett- tünetek és hatások 

  

      szem: irritáció 

 bőr: vörösödés 

belégzés: irritáció 

 

 

       4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
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Lásd: elsősegély- nyújtási intézkedések ismertetése fejezet. 

 

5. Tűzvédelmi intézkedések 

 

5.1 Oltóanyag 

 

Megfelelő tűzoltóanyag: 

széndioxid, hab, por, porlasztott vízsugár 

 

 

Biztonsági okok miatt nem alkalmas tűzoltó anyagok: 

 Nagynyomású vízsugár 

 

5.2Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

 

Ne lélegezze be a robbanási és az égési gázokat!  

 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 

 

Használjon megfelelő légzőkészüléket. 

Egyéni védőfelszerelést kell viselni. 

 

 

6.  Intézkedés véletlenszerű környezetbe engedés, baleset esetén 

 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

 

 Személyi védőfelszerelés viselendő. Kerülni kell a bőrrel aló érintkezést, a szembejutást valamint a belégzést. 

 

6.2 Környeztvédelmi óvintézkedések 

 

Ne engedje a talajba, felszíni vizekbe, csatornákba. Gyűjtse össze a szennyezett mosóvizet és ártalmatlanítsa. 
Abban az esetben ha bejut a talajba, folyóvizekbe, csatornákba, értesítse a megfelelő hatóságokat. 

 

6.3A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

 

A szennyezett anyagot a 13. fejezet szerinti hulladékkezelés- 

 

6.4Hivatkozás más szakaszokra 

 

Lásd a 8. és a 13. pontban. 
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7. Kezelés és tárolás 

 

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

 

Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezését valamint a gázok belégzését.  

A helyiségeket szellőztetni kell. 

Mielőtt szállítási műveleteket végez, bizonyosodjon meg róla, hogy nincs mellette összeférhetetlen anyag. 
(redukálószer, víz, aminok,alkohol, alkáli fémek, oxidálószer, éghető anyagok). Hőtől, szkrától és nyilt lángtól 
tartsa távol. 

A szennyezett ruhákat cserélje le, mielőtt étkező helyiségbe lép. Használata közben ne dohányozzon. 

 

7.2A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges  összeférhetetlenséggel együtt 

 

A terméket tartsa távol lángtól, szikrától, magas hőtől. Ne tegye ki közvetlen napfénynek. Tartsa távol 
élelmiszerektől italoktól. 

Tárolási feltételek: Tartsa hűvös és jól szellőző helyen, 2- 8 °C között. 

 

 

7.3Meghatározott végfelhasználás 

 

Nincs különleges 

 

8. Az expozició ellenőrzése/ egyéni védelem 

 

8.1 Ellenőrzési paraméterek 

Etil-2-cianoakrilát- CAS: 7085-85-0 

általános populáció- belégzés- hosszú távú expozíció, helyi hatások- 9,25mg/m3 

 

 

  

DNEL expozíciós határérték: 

  N.A. 

PNEC expozíciós határérték: 

  N.A. 

 

 

 

8.2 Expozíció ellenőrzése 

 

Szemvédelem: Szorosan záró védőszemüveg 

Bőr védelem: Megfelelő védőruházat. 

Kéz védelme: Javasolt nitril- gumi védőkesztyű viselése. A kesztyűt az anyaggal történő érintkezés vagy 
szennyeződés esetén le kell cserélni. 
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Légzésvédelem: Elégtelen szellőzés esetén légzőmaszk 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

 

Külső megjelenés és szín: szintelen gél 

Szag küszöb: gyenge, átható 

pH: Nem áll rendelkezésre adat 

Olvadás vagy fagyás pont Nem áll rendelkezésre adat 

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány Nem áll rendelkezésre adat 

Szilárd/gáz tűzveszélyesség Nem áll rendelkezésre adat 

Felső/alsó gyulladási határ Nem áll rendelkezésre adat 

Gőzsűrűség Nem áll rendelkezésre adat 

Gyulladáspont  84 ° C 

Párolgási sebesség Nem áll rendelkezésre adat 

Gőznyomás Nem áll rendelkezésre adat 

Relatív sűrűség Nem áll rendelkezésre adat 

Oldhatóság vízben vízben elegyedik 

Oldhatóság zsírban nem áll rendelkezésre adat 

Megoszlási hányados (n-oktanol/víz) Nem áll rendelkezésre adat 

Öngyulladási hőmérséklet Nem áll rendelkezésre adat 

Bomlási hőmérséklet Nem áll rendelkezésre adat 

Viszkozítás Nem áll rendelkezésre adat 

Robbanásveszélyes tulajdonságok Nem áll rendelkezésre adat 

Oxidáló tulajdonságok Nem áll rendelkezésre adat. 

   

9.2Egyéb információ 

    

Keverhetőség:                                                             N.A. 

Zsír oldhatóság:                                                          N.A. 

Vezetőképesség:                                                         N.A. 

 

 

10.Stabilitás és reakcióképesség 

 

      10.1. Reakciókészség 

 

Víz, aminok, lúgok és alkohol jelenlétében gyors, hőfejlődéssel járó polimerizációs reakció lép fel. 

 

10. 2. Kémiai stabilitás 
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Normál körülmények között stabil 

 

10.3A veszélyes reakciók lehetősége 

 

Lásd a következő fejezetet: Reakciókészség 

 

 

10.4Kerülendő körülmények 

 

Hő, láng, szikra 

 

10.5Nem összeférhető anyagok 

 

Lásd a következő fejezetet: Reakciókészség 

 

10.6Veszélyes bomlástermékek 

 

carbon oxid, nitrogén oxid 

 

11.Toxikológiai adatok 

 

11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

  

 A keverékek toxikológiai adatai: 

  N.A. 

 A keverékben található fő szennyező anyagok toxikológiai adatai: 

  N.A. 

 

 

Expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

Légúti irritációt okozhat. 

 

Bőriiritáció: 

Bőrirritáló hatású 

 

Szemirritáció: 

Súlyos szemirritációt okoz. 

 

12. Ökológiai információk: 

 

12.1 Toxicitás 
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Megfelelő munkakörülmények szükségesek ahhoz, hogy a termék ne kerüljön a környezetbe. 

Csatornába, talajba, felszini vízbe és talajba engedni nem szabad. 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

  

 Nem áll rendelkezésre adat 

 

12.3 Bioakkumulációs képesség 

  

 Nem áll rendelkezésre adat 

 

12.4 A talajban való mobilitás 

 

 Nem áll rendelkezésre adat 

 

12.5. A PBT- és a vPvB- értékelés eredményei 

 

 Nem áll rendelkezésre adat 

 

12.6 Egyéb káros hatások 

 

 Nem áll rendelkezésre adat 

 

13. Ártalmatlanítási szempontok 

 

13.1 Hulladékkezelési módszerek 

 

A terméket felhasználás után jutassuk el hatóságilag bevizsgált és engedélyezett hulladékfeldolgozó 
üzembe vagy ellenőrzött körülmények között, előírásoknak megfelelően működő hulladékégetőbe. 

 

Szennyezett csomagolóanyag megsemmisítése : 

A csomagolóanyagot csak a maradékok eltávolítása után szabad újrahasznosítani. 

 

Hulladék kód (EWC) :  080409- szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 
ragasztók, tömítőanyagok hulladékai 

 

 

14. Szállításra vonatkozó információk 

 

Szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek 

 

14.1.  UN szám:  - 
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14.2Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

 

Éghető folyadék 

 

14.3Szállítási veszélyességi soztályok: - 

 

 

14.4Csomagolási csoport 

 

ADR- csomagolási osztály:   III 

 

        14.5. Környezeti veszélyek 

 

 Nem alkalmazható 

 

       14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

 

 Nem alkalmazható 

 

       14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 

 

 Nem alkalmazható 

 

 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 

 

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/ jogszabályok 

 

67/548/EEC direktíva (vesszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozóan).  

99/45/EEC direktíva (veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozóan) 

98/24/EC irányelv (vegyi anyagokkal érintkező munkavállalók egészségének védelmére és a biztonsági 
kockázatra vonatkozóan) 

2000/39/EC irányelv (expozíciós határértékekre vonatkozóan) 

1907/2006 (REACH) szabályozás (CE) 

1272/2008 (CLP) szabályozás (CE) 

790/2009 (1° ATP CLP) szabályozás (CE) 

453/2010 (Annex I) 

Ahol alkalmazható, ott fordúljon a következő szabályozó rendelkezésekhez: 
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82/501/EEC direktíva (az egyes ipari tevékenységekkel járó súlyos baleset kockázatáról) és 
későbbi módosításai 

648/2004/EK rendelet (mosó és tisztítószerekről) 

1999/13/EK irányelv (a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben 
történő felhasználása során 

keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról) 

 

Vonatkozó magyar jogszabályok: 

 

2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés 

 

Nincs 

 

16. Egyéb információk: 

 

Bőrirritáció:  2 es kategória 

 H315 bőrirritáló hatású 

 

Szemirritáció: 2-es kategória 

H319 súlyos szemirritációt okoz 

 

Speciális célszerv toxicitás- egyszeri expozíció- 3-as kategória 

H335 légúti irritációt okozhat 

 

 

A biztonsági adatlap a 453/2010/EU rendelet alapján lett frissítve .Ezt a dokumentumot egy olyan 
kompetens személy készítette, aki a megfelelő képesítésekkel rendelkezik. 

Bibliográfia:  
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Appendix 1 

Jelen biztonsági adatlapot legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, a rendelkezésre álló adatok alapján. 
A fentiek utalnak a várható hatásokra, nem garantálják azok bekövetkezését. A felhasználó kötelessége, 
hogy meggyőződjön a fentiek helytállóságáról és annak fényében járjon el. Jelen biztonsági adatlap 
ismeretében, az előző leírások érvénytelennek minősülnek. 
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