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

LOT

1.1. Termékazonosító

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Az anyag/keverék felhasználása

Heggesztő- és forrasztóeszköz, beton-/habarcsadalék

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHTársaság:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Cím:

D-64293 DarmstadtVáros:

Telefon: +49 (0)6151 803-0

e-mail: info@de.hbm.com

e-mail (Felelős személy): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Felvilágosítást ad:

 +49(0)6131/192401.4. Sürgősségi telefonszám:

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Veszélyességi kategóriák:

Akut toxicitás: Akut tox. 2

Reprodukciós toxicitás: Repr. 1A

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció: STOT ism. 1

A vízi környezetre veszélyes: Vízi, akut 1

A vízi környezetre veszélyes: Vízi, krónikus 1

Figyelmeztető mondatok:

Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (központi idegrendszer, vesék) (belégzés, 

lenyelés).

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén
ólom

Figyelmeztetések: Veszély

Piktogram:

H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (központi 

idegrendszer, vesék) (belégzés, lenyelés).

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Figyelmeztető mondatok

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
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P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P284 Légzésvédelem kötelező.

EUH201 Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba 

vehetnek.

Különleges keverékek kivételes címkézése

Nem állnak rendelkezésre információk.

2.3. Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Veszélyes anyag

TömegAlkotóelemekCAS-szám

EK-szám Indexszám REACH-szám

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

7440-31-5 Ón 2-75%

231-141-8

7439-92-1 ólom 25-50%

231-100-4

Repr. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1; H360FD H372 H400 

H410

7440-22-4 Ezüst 0-5%

231-131-3

7440-50-8 Vörösréz - 0-2,5%

231-159-6

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd a(z) 16 fejezetet.

További információ

Figyelembe veendő: TRGS 505 (Ólom.)

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Ez a termék olyan veszélyes anyagokat vagy készítményeket tartalmaz, amelyeknek normál vagy logikusan 

előrelátható alkalmazási feltételek között szabadulnak fel.

Általános tanács

Gondoskodni kell friss levegőről. A légutak irritációja esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén

Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. 

A megolvadt termékkel való érintkezés után az érintett bőrfelületet gyorsan le kell hűteni hideg vízzel . 

A megkeményedett terméket nem szabad a bőrről lehúzni .

Bőrrel való érintkezés esetén

Ha a termék a szembe került, a nyitott szemrést legkevesebb 5 percig kell bő vízzel kiöblíteni. Ezt követően 

Szembe kerülés esetén
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szemorvossal konzultálni.

Rögtön a szájat kiöblíteni és sok vizet itatni. Hánytatni kell, ha az érintett eszméleténél van. Kérjen azonnal 

orvosi tanácsot.

Lenyelés esetén

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem állnak rendelkezésre információk.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

Tűz esetén homokkal, földdel, porral, vagy habbal oltandó. Víz használata tilos.

A megfelelő oltóanyag

Teljes vízsugár.

Az alkalmatlan oltóanyag

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Ólomoxidok. Gázok/gőzök, mérgezó.

Környezeti levegőtől független légzésvédőt és vegyellenálló védőruhát kell hordani.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A gázokat/gőzöket/ködöt vízpermet-sugárral kell lecsapatni. A szennyezett oltóvizet elkülönítve begyűjteni . 

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.

További információ

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyes védőfelszerelést használni. Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Porkeletkezést kerülni. 

Az anyag porát nem szabad belélegezni. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell.

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Mechanikusan felitatni. Porkeletkezést kerülni. 

A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni .

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Nem állnak rendelkezésre információk.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni. 

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

Biztonságos kezelési útmutatás

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Az edényzet szárazon tartandó. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Elzárva tartandó. Olyan helyen 

tárolja, amelyhez csak felhatalmazott személyeknek van hozzáférése. Az edényzet jól szellőztetett helyen 

tartandó.

A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése

Tilos együtt tárolni a következőkkel: Salétromsav. 

Hűvös helyen, savak-tól/-től távol tartandó.

Utalások az együttes tároláshoz
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7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem állnak rendelkezésre információk.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK (25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM)

CAS-szám Megnevezés Kategóriarost/cm³mg/m³

7440-22-4 EZÜST, fém 0,1 AK-érték

0,4 CK-érték

7440-50-8 RÉZ 1 AK-érték

4 CK-érték

- ÓLOM: SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Pb-ra számítva) 0,15 AK-érték

- CK-érték

8.2. Az expozíció elleni védekezés

Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni. 

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. 

Megelözö börvédelem börvédö kenöccsel. 

A munka végén kezet és arcot kell mosni. 

Használat közben enni, inni nem szabad. 

Szem- és bőrérintkezést elkerülni.

Egészségügyi intézkedések

Védőkesztyű használata kötelező.

Kézvédelem

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

Bőrvédelem

Megfelelő légzésvédelmet kell alkalmazni. (P1,P2)

Félmaszk vagy negyedmaszk: maximális alkalmazási koncentrációk határértékkel rendelkező anyagokra: 

P1-szűrő max. 4-szeres határértékig; P2-szűrő max. 10-szeres határértékig; P3-szűrő max. 30-szoros 

határértékig.

Légutak védelme

Világos ezüstös

SzilárdFizikai állapot:

Szín:

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

után: gyanta.Szag:

Módszer

Állapotváltozások

144 - 325 °COlvadáspont:
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nincs meghatározvaKezdeti forráspont és 

forrásponttartomány:

80 °CLágyuláspont:

nem robbanásveszélyes.

Robbanásveszélyes tulajdonságok

Gőznyomás:

  (28 °C -on)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Sűrűség (20 °C-on): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2. Egyéb információk

Nem állnak rendelkezésre információk.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.2. Kémiai stabilitás

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem állnak rendelkezésre információk.

Termikus bomlás: None under normal use.

10.4. Kerülendő körülmények

Oxidálószer, erős. 

Sav, koncentrált

10.5. Nem összeférhető anyagok

 Elpárolgás esetén: : Ólomoxid

10.6. Veszélyes bomlástermékek

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Magáról a készítményről/keverékről nem állnak rendelkezésre adatok.

ATEkeverék kiszámolt

ATE (belélegzéses aeroszol) 0,063 mg/l

AlkotóelemekCAS-szám

ForrásFajDózisExpozíciós út Módszer

7439-92-1 ólom

belélegzéses aeroszol LC50 0,1 mg/l

7440-22-4 Ezüst

PatkányLD50 10000 

mg/kg
orális

Izgató és maró hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Szenzibilizáló hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Magáról a készítményről/keverékről nem állnak rendelkezésre adatok.

Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások
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Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (központi idegrendszer, vesék) (belégzés, 

lenyelés).

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Gyakorlati tapasztalatok

Egyéb megfigyelések

izgató hatás a bőrön:   

Szemizgató hatás:

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

CAS-szám Alkotóelemek

[h] | [d]A vízi környezetre 

mérgező

Dózis ForrásFaj Módszer

ólom7439-92-1

Akut hal toxicitás 96 hLC50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Szivárványos 

pisztráng)

Akut toxicitás crustacea 48 hEC50 0,596 

mg/l

Daphnia pulex 

(vizibolha)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem állnak rendelkezésre információk.

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.4. A talajban való mobilitás

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem állnak rendelkezésre információk.

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.6. Egyéb káros hatások

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékelhelyezési megfontolások

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék

170407 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL 

KITERMELT FÖLDET IS); fémek (beleértve azok ötvözeteit is); fémkeverékek

A nem szennyzett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak.

Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

14.1. UN-szám: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

14.4. Csomagolási csoport: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Belvízi szállítás (ADN)

14.1. UN-szám: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Csomagolási csoport: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Tengeri szállítás (IMDG)

14.1. UN-szám: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Csomagolási csoport: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-szám: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.4. Csomagolási csoport:

14.5. Környezeti veszélyek

igenKÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ: 

No information available.Veszélykiváltó:

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

No dangerous good in sense of this transport regulation.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok

A vonatkozó fontosabb jogszabályok

Alkalmazási korlátozások (REACH, XVII. melléklet):

Bejegyzés 63: ólom
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Nemzeti előírások

Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazására vonatkozó, az 

ifjúságvédelmi törvény megszabta foglalkoztatási korlátozásokat 

(EK/94/33). A leendő és szoptatós anyák védelmére vonatkozó, az 

anyavédelmi irányelv-rendelet megszabta foglalkoztatási korlátozásokat 

(92/85/EGK) figyelembe kell venni. A szülőképes korban lévő nők 

alkalmazásával kapcsolatos korlátozásokat figyelembe kell venni.

Foglalkoztatási korlátozások:

2 - vízszennyezőVízszennyezési osztály (D):

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Erre az anyagra vonatkozóan nem készült anyagbiztonsági vélemény.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Módosítások

Ez az adatlap az előző változathoz képest a következő részekben tartalmaz változásokat: 14.

H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (központi 

idegrendszer, vesék) (belégzés, lenyelés).

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH201 Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba 

vehetnek.

A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

Az információ ismereteink jelenlegi szintjén alapszik. Nem szavatolja azonban a termék tulajdonságait, és nem 

alapoz meg szerződéses jogokat.

További információk

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