Biztonsági tájékoztató nem veszélyes keverékhez
Készítés dátuma: 2018.03.26.

Mivel a termék nem veszélyes keverék, és a REACH, CLP előírások alapján nem felel meg a IV. cím 31. cikk követelményeinek,
ezért nem kell hozzá biztonsági adatlapot kiadni. Jelen biztonsági tájékoztató nem a fenti előírásoknak való megfelelést szolgálja.
Slime ragasztó
A termék az 1272/2008/EK EPT rendeletben meghatározott osztályozás szerint nem veszélyes keverék, ezért nem jelölésköteles.
Nem tartalmaz az előírt koncentrációs határértékek fölött veszélyesnek besorolt, jelöltlistás, PBT/vPvB ill. közösségi munkahelyi
expozíciós határértékkel rendelkező komponenst.
Fizikai és kémiai tulajdonságok: a termékspecifikációnak megfelelő színű, jellegzetes szagú, nem tűz- és robbanásveszélyes,
vízben oldódó, enyhén viszkózus folyadék.
pH: 5-6
sűrűség: 1,0-1,15 g/cm3.
Környezetvédelem/ökotoxikológia: Nincs környezetre veszélyesként osztályozva, de lehetőleg minimalizáljuk a hulladékképződést.
Tűzvédelem: Nem tűz- és robbanásveszélyes. Égéskor veszélyes gőzök/gázok (pl. szén- és nitrogén-oxidok) keletkezhetnek. A
vegyi tüzeknél szokásos tűzoltási eljárás.
Biztonságos kezelés: Tartsuk be a vegyszerekkel való munkavégzés általános biztonsági és munkahigiéniai előírásait. Kerüljük a
gőzképződést, a gőzök belélegzését és a termék szemmel való érintkezését. Felfröccsenés ellen használjunk biztonsági
szemüveget.
Tárolás, szállítás, eltarthatóság: Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól távol tároljuk. Az eredeti csomagolásban, hűvös,
száraz, de fagymentes (> 10 °C-os), jól szellőztetett helyen tároljuk.
A termék a szállítási előírások (ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA) szerint nem veszélyes áru.
Elsősegély-nyújtás: Szembe jutásnál távolítsuk el a kontaktlencséket, ha vannak, s öblítsük ki a szemet bőven vízzel legalább 10
percig. Panasz vagy tünetek esetén forduljunk szemészhez. Ha bőrre jut, alaposan mossuk le szappannal és vízzel. A termékkel
szennyezett ruházatot cseréljük tisztára. Lenyelésnél ne hánytassunk! Forduljunk orvoshoz.
Szennyezés-mentesítés és ártalmatlanítás: Kerüljük a gőzképződést. Szükség esetén (pl. gőzképződésnél, zárt, rosszul szellőztetett helyeken, tűz esetén) használjunk védőfelszerelést. Lehetőleg nyerjük vissza, vagy inert adszorbenssel itassuk fel, s gyűjtsük
hulladékgyűjtő tartályba ártalmatlanításra. Előzzük meg a termék csatornába vagy vízforrásokba való bejutását. Értesítsük az
illetékes hatóságokat, ha csatornákba vagy vízforrásokba jutott.
Nem veszélyes hulladék, de a hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimalizálni kell. Háztartási hulladékkal együtt nem
kezelhető, csatornába nem engedhető. A hulladékot adjuk át engedéllyel rendelkező hulladékkezelő/lakossági speciális hulladékbegyűjtő cégnek, s megfelelő engedéllyel rendelkező helyen el lehet égetni, megfelelően felhígítva szennyvízkezelőbe engedhető.
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