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Kiállítás kelte:  2005.06.07. 
A hazai kiállítás kelte:  2008.03.10. 
44/2000 EüM rendelet alapján 
 
1. Vegyi anyag/készítmény neve: Mester Szuper Víztiszta Ragasztó 
 

Forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax: 
Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1037 Budapest, Zay u. 3. 
Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926 
Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99 
 
2. Összetétel 
 

A termék nem tekintendı veszélyesnek, de az alábbi veszélyes alkotóelemekkel rendelkezik:  
 
Anyag megnevezése CAS szám EINECS 

szám 
EU index  Koncentráció 

Tartomány % 
Trimethoxyviniylsilaan 
Xn R 10-20-38 

2768-02-7        -------     ------- < 2 % 

Methanol 
F T, R 11-23/24/25-39/ 
23/24/25 

67-56-1 200-659-6 603-001-00-X < 0,1 % 

N-beta-(aminoethyl)-gamma 
aminopropyltrimethoxysilaan 

1760-24-3 217-164-6     ------ < 1 % 

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4 
Piperidyl sebacaat Xi N  
R 43-50/53 

41556-26-7    -------     ------- < 1 % 

Methyl1,2,2,6,6-pentamethyl-4 
Piperidyl sebacaat Xi N 
R 43-50/53 

82919-37-7    -------    -------- < 1 % 

Di-n-butyltinderivaat Xn 
R21/22-36/38-48/22-52/53 

22673-19-4 245-152-0    --------- < 0,5 % 

 
3. Veszélyesség szerinti besorolás 
 
Elsıdleges kontaktus: Szemmel való érintkezés 
Az alkalmazás során elıfordulhat: 
Belégzés: Normál körülmények között használva a belélegzés nem jelent veszélyt 
Bırrel való érintkezés: Normál körülmények között használva nem jelent veszélyt a bırrel való 
érintkezés. 
Szemmel való érintkezés: A szemmel való érintkezés enyhe izgató hatást válthat ki. 
Lenyelés: Normál körülmények között a lenyelés nem jelent veszélyt. 
   
4. Elsısegélynyújtás 
Szemmel való érintkezés esetén: Azonnal sok vízzel kiöblíteni. Keressük fel az orvost, ha negatív 
reakciók lépnek fel. 
Bırrel való érintkezés esetén: Azonnal vízzel és szappannal mossuk le.  
Belégzés esetén: Biztosítsunk friss levegıt.  
Lenyelés esetén: Öblítsük ki a szájat. 
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5. Tőzveszélyesség 
 
Tőzállósági osztály: nem éghetı 
Alkalmas oltószer: Minden oltószer alkalmazható 
 
6. Óvintézkedés baleset esetén 
Óvintézkedések az anyag kiszabadulása esetén 
 
Személyekre vonatkozó óvintézkedések: A takarítószemélyzetet megfelelı védelemmel lássuk el.  
Megfelelı légzıkészülék. 
 
A kiszabaduló anyagot megfelelı tartályba győjtsük. 
 
7. Kezelés és tárolás 
 
A tartályt tartsuk jól zárva. 
Tárolás: Száraz, jól szellızı helyen tároljuk. 
Kezelés: Evés, ivás, dohányzás és a munka befejezésekor szappannal és vízzel mossunk kezet. 
 
8. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei 
 
Személyi védıfelszerelés 
Bırvédelem: Normál körülmények között nem szükséges védıruházat 
Szemvédelem: védıszemüveg 
Belégzés elleni védelem: Normál körülmények között nem szükséges légzıkészülék 
Kézvédelem: Hosszantartó és ismételt kontaktus során védıkesztyő ajánlott. 
Munka közben ne együnk, igyunk, dohányozzunk 

 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
Forma: krémszerő 
Szag: jellemzı 
Oldhatóság vízben: nincs jelentısége 
 
10. Stabilitás és reakciókészség 
 
Veszélyes bomlástermék: Normál körülmények között nincs 
Veszélyes tulajdonságok: Normál körülmények között nincs 
 
11. Toxikológiai adatok: 
LD50 oralis patkány: nincs adat 
 
12. Ökotoxicitás 
LC50-96 óra –hal: nincs adat 
 
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 
Javaslat: a hatósági elıírásoknak megfelelıen kezelni 
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14. Szállításra vonatkozó elıírások  
 
Általános utasítások: nincs 
15. Szabályozási információk  
 
EU-elıírások szerinti megjelölés:  
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nem jelölésköteles. 
R mondatok: nincsenek 
S mondatok: nincsenek 
Tartalmaz:  
N-beta-(aminoethyil)-gamma aminopropyltrimethoxysilaan, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4 
Piperidyl sebacaat Di-n-butyltinderivaat. Allergiás reakciót okozhatnak. 
 
Nemzeti elıírások: 
A magyarországi jogszabályok szerinti besorolás megegyezik az EU elıírások szerinti besorolással. 
 
 
16. Egyéb 
 
R mondatok:  
R 10 Kevésbé tőzveszélyes 
R 11 Tőzveszélyes  
R 20 Belélegezve ártalmas 
R 21/22 Bırrel érintkezve és lenyelve ártalmas 
R 23/24/25 Belélegezve, bırrel érintkezve és lenyelve mérgezı 
R 36/38Szem – és bırizgató hatású 
R 38 Bırizgató hatású 
R 39/23/24/25 Belélegezve, bırrel érintkezve és lenyelve mérgezı:  nagyon súlyos, maradandó 
egészségkárosodást okozhat 
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat 
R 43 Bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat ( szenzibilizáló hatású lehet) 
R 48/22 Szájon keresztül hosszabb idın át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást 
okozhat 
R 50/53 Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 
R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre 
R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 
 
Az adatok az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak, de nem jelentenek a termék tulajdonságaira 
vonatkozó garanciavállalást, és nem hoznak létre szerzıdéses jogviszonyt. 
 


