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1. A készítmény neve Pattex Repair Express
1.1 Felhasználása: Epoxi gyurma különböző anyagok ragasztására, javítására.

1.2 Gyártó cég: Henkel Adhesivos S.L. - UA

C/. Córcega, 486

08025 Barcelona

Tel: +34 93290 4307 Fax: +34 93290 4573

1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft Ragasztástechnika

1113 Budapest, Dávid F. utca 6

Telefon: +36-1-372-5555 Fax: +36-1-209-1543

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

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

2. Összetétel
A termék általános kémiai leírása: kétkomponensű epoxi ragasztó.

A készítmény bázis összetevője: epoxi gyanta, edző, adalékanyagok.

Veszélyes összetevők: nincsenek.

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

4. Elsősegélynyújtás
Belélegzés esetén: friss levegőre kell menni. Panaszok esetén, forduljunk orvoshoz.

Bőrrel érintkezve: bő vízzel és szappannal mossuk le. A szennyezett ruhát le kell venni.  Használjunk

bőrvédő krémet. Ha irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz.

Szemkontaktus esetén: azonnal bő vízzel öblítsük ki, legalább 10 percen keresztül. Kérjük szakorvos

segítségét.

Lenyelése esetén: a szájüreget öblítsük ki. Hánytatni nem szabad. Azonnal kérjünk orvosi segítséget.

5. Tűzveszélyesség
Használható oltószerek: oltóhab, száraz por, szén-dioxid.

Biztonsági szempontból nem használható oltószerek: nagy nyomású vízsugár.

Különleges veszélyeztetés magától a terméktől vagy tűz esetén felszabaduló gázoktól: tűz esetén szén-

monoxid és szén-dioxid keletkezhet.

Különleges védőfelszerelés a tűz oltásához: védőfelszerelés és önmagában zárt légzőkészülék viselése

szükséges.

6. Óvintézkedések baleset esetén
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Személyi védelmet szolgáló óvintézkedések: Megfelelő védőfelszerelést kell viselni. Kerüljük a szem-, és

bőrkontaktust. A védőfelszerelés nélküli személyek a helyszínen nem tartózkodhatnak.

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

Tisztítás és eltávolítás: mechanikailag szedjük össze, majd kezeljük hulladékként a 13-as pontban leírtak

szerint.

7. Kezelés és tárolás
Kezelés: Nincs speciális előírás.

Tárolás: Eredeti csomagolásban tárolandó. Használat után a csomagolóanyagot szorosan zárjuk le.

Tároljuk hűvös, száraz helyen. Ne tároljuk együtt élelmiszerekkel és egyéb fogyasztásra alkalmas

anyagokkal (kávé, tea, dohány, stb.).

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: nincsenek.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékkel rendelkező alkotórészek: nincsenek.

Légzésvédelem: nem szükséges.

Szemvédelem: nem szükséges.

Kézvédelem: érzékeny bőr esetén használjunk védőkesztyűt. 

Általános védelem és higiénia: A szünetekben és a munka végeztével mossunk kezet.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságai
Megjelenés: gyurma rúd

Szín: kívül kék, belül fehér

Szag: enyhe

Lobbanáspont: > 200ºC

Oldhatóság: a termék vízben oldhatatlan (20°C)

Robbanási tulajdonságok: a termék nem robbanóképes

10. Stabilitás és reakcióképesség
Kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű felhasználás mellett bomlást nem észleltek. Kerüljük a hevítést

és magas hőmérsékletet.

Kerülendő anyagok: Erős oxidáló anyagok, savak és bázisok.

Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén szén-monoxid (CO), és szén-dioxid (CO2) és egyéb mérgező

gázok keletkezhetnek.

11. Toxikológiai adatok
Az alábbi adatok az epoxi gyanta (MW > 700) komponensre vonatkoznak:

Akut orális toxicitás: LD50 (patkány) > 5000 mg/kg

Szemkontaktus (nyúl): nem ingerlő

Bőrkontaktus (nyúl): nem ingerlő

12. Ökotoxicitás
Talajvízbe, felszíni vízbe és szennyvízelvezető rendszerbe engedni nem szabad.
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WGK: 2, Veszélyezteti a vizet.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
A hulladék kezelése és megsemmisítése a helyi hatóságok felügyeletével történjen.

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.
EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 080410

14. Szállításra vonatkozó előírások
RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR szerint nem szabályozott.

15. Szabályozási információk
A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében nem jelölés köteles.

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

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

semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

A Biztonsági Adatlap a felülvizsgálat során a következő pontokban változott: 2, 5, 11.
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