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1. A készítmény neve Metylan secura
1.1 Felhasználása: Por alakú tapétaragasztó.

1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA

Henkelstr.67.

40191 Düsseldorf

Telefon: +492117970

1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft Ragasztástechnika

1113 Budapest, Dávid F. utca 6

Telefon: +36-1-372-5555 Fax: +36-1-372-0200

1.4 Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06-80-20-11-99

2. Összetétel
A termék általános kémiai leírása: tapétaragasztó

A készítmény bázis összetevője: poliszaharidok, műgyanta.

Veszélyes összetevők: nincsenek.

3. Veszélyesség szerinti besorolás
A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint nem jelölésköteles

4. Elsősegélynyújtás
Általános információ: rosszullét esetén, forduljunk orvoshoz.

Belélegzés esetén: nem jellemző.

Bőrrel való érintkezés esetén: bő vízzel és szappannal le kell mosni. Használjunk bőrápoló krémet. A

termékkel szennyezett ruhát vegyük le.

Szembe jutás esetén: azonnal bő vízzel öblítsük ki, ha szükséges forduljunk orvoshoz. Ne dörzsöljük a

szemet, mivel a szilárd részek így károsíthatják azt.

Lenyelés esetén: a szájüreget és a torkot öblítsük ki. 1-2 pohár vizet kell inni. Forduljunk orvoshoz.

5. Tűzveszélyesség
Használható oltószerek: minden szokásos oltóanyag használható.

Biztonsági szempontból nem használható oltószerek: nem ismert.

Különleges veszélyeztetés magától a terméktől vagy tűz esetén felszabaduló gázoktól: nem ismert.

Különleges védőfelszerelés a tűz oltásához: nincs szükség speciális intézkedésre.

6. Óvintézkedések baleset esetén
Személyi védelmet szolgáló óvintézkedések: Kerüljük a porképződést.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Csatornába, felszíni vízbe és talajvízbe engedni nem szabad.

Henkel Magyarország Kft
Ragasztástechnika



Metylan secura Oldal: 2/3

Tisztítási / felszedési eljárás: A kiömlött anyagot szárazon távolítsuk el, mivel vízzel csúszós felületet

képez. A hulladékot a 13-as pontban leírtak alapján kell kezelni.

7. Kezelés és tárolás
Kezelés: Kerüljük a porképződést. Gyújtóforrások jelenlétében, nagy a veszélye a tűzkitörésnek és a tűz

szétszóródásának.

Tárolás: Jól lezárt, eredeti csomagolóanyagában, nedvességtől védett helyen kell tárolni.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: nincs szükség speciális intézkedésre.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékkel rendelkező alkotórészek: - a 25/2000. (IX.30.) EüM-

SzCsM rendelet értelmében: 
-Egyéb szerves porok megengedett koncentráció: respirábilis: 5 mg/m3

totális: 10 mg/m3

Légzésvédelem: porálarc, ha por képződik. Porálarc: P2 szemcseszűrővel.

Szemvédelem: zárt védőszemüveg használata.

Általános védelem és higiénia: A bőrre került mindenféle szennyeződést, vízzel és szappannal mossuk le.

Használjunk bőrápoló krémet.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságai
Megjelenés: finom por

Szag: szagtalan

Szín: világos bézs

pH: 6-8 (20C-on, vízzel 1: 8 arányban)

Lobbanáspont: nem alkalmazható

Térfogatsűrűség: 500-600 g/l

Viszkozitás (dinamikus): 20000-35000 mPas

(Brookfield, oldószer: víz, 1: 8 arányban, duzzadási idő: 5 perc)

Oldhatóság: (kvalitatív): vízben oldódik, duzzad

10. Stabilitás és reakcióképesség
Kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű felhasználás esetén bomlás nincs.

Kerülendő anyagok: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs.

Veszélyes bomlástermékek: nem ismert.

11. Toxikológiai adatok
Az anyag szakszerű használata esetén egészségkárosodást nem figyeltek meg.

12. Ökotoxicitás
Általános ökológiai információ: Csatornába, felszíni vízbe és talajvízbe engedni nem szabad.

Akut haltoxicitás: szakszerű használata esetén, kikeményedés után nem haltoxikus.

Lebonthatóság: termék biológiailag nem lebontható.

WGK = 1. Gyengén veszélyezteti a vizet.
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13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 080410

Az érvényes EWC kódok, általában nem a termékre vonatkoznak, hanem főként a hulladék eredetére. A

különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem tudja pontosan meghatározni az EWC kódot.

Probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval

14. Szállításra vonatkozó előírások
Az RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR értelmébe nem minősül veszélyes

árunak.

15. Szabályozási információk
A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján nem jelölésköteles.

16. Egyéb
A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és

semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.
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