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Kiállítás kelte:  2009.08.26. 
A hazai kiállítás kelte:  2009.10.22. 
 
1907/2006/EK, 31. cikk szerint 
1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása vállalkozás azonosítása 
1.1· Az anyag/készítmény azonosítása  Mester Gyorskötéső Kontakt Ragasztó 
1.2· Anyag/készítmény felhasználása: építési ragasztóanyag 
1.3 A vállalat/vállalkozás azonosítása 
Optima Forma Kft, 1037 Budapest, Zay u. 3.Tel: 36 1 430-3090  optima@optimaforma.hu 
Járó György ügyvezetı igazgató 
1.4 Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 
Szolgálat ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99 
 

2. A veszély azonosítása 
R 11  Tőzveszélyes 
R 67  Gızök álmosságot vagy szédülést okozhatnak 
R 51/53  Mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó 

károsodást okozhat 
R 38  Bırizgató hatású 

 

   
 
3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ 
 
CAS szám/EC szám/EC index   Koncentráció 

Tartomány % 
Anyag megnevezése Szimból

um 
R-mondatok 

92062-15-2/295-529-9/649-341-00-2 
 

25-50 % Szolvensnafta(kıolaj
)hidrogénezett, 
könnyő 

Xn,Xi,F,
N 

11-38-51/63-65-67 

78-93-3/201-159-0/606-002-00-3 10-25 % Metil-etil-keton 
 

F Xi 11-36-66-67 

110-54-3/203-777-6/601-037-00-0 < 2,5 % N-Hexan F Xn N 11-38-48/20-62-65-
67-51/53 

1314-13-2/215-222-5/030-013-00-7 <0,5 % Cinkoxid N 50/53 

 
4. Elsısegélynyújtási intézkedések 
 
Belégzés esetén: Biztosítsunk friss levegıt. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz. 
Szemmel való érintkezés esetén: Nyitott szempilla mellett mossuk ki a szemet alaposan vízzel. 
Tartós panasz esetén: forduljunk orvoshoz 
Bırrel való érintkezés esetén:  Az érintett bırfelületet azonnal vízzel és szappannal  mossuk le. 
Tartós panasz esetén forduljunk orvoshoz. 
Lenyelés esetén: öblítsük ki a szájat. Forduljunk orvoshoz. 
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5. Tőzvédelmi intézkedések 
 
Megelızés: Nyílt láng használata és a dohányzás tilos. 
Alkalmas oltószer: hab, AFFF, száraz vegyi anyag, karbon-dioxid 
Különleges veszélyességi utalások: 
Gyúlékony gız képzıdhet 
Tőz esetén: Megfelelı védıöltözet nélkül ne menjünk a tőz közelébe, védjük légutainkat. 
Speciális folyamatok: Bármilyen kémiai eredető tőz esetén hívjuk fel a figyelmet. 
 
6. Intézkedések baleset esetén 
 
Óvintézkedések az anyag kiszabadulása esetén 
Személyekre vonatkozó óvintézkedések: A termékhez való hozzáférhetıséget korlátozzuk. Tilos a 
dohányzás. 
Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Ne kerüljön a csatornarendszerbe, ivóvízbe. Ha ez 
megtörténne, értesítsük az illetékes hatóságokat. 
Tisztítás/eltakarítás: A kiömlött anyagot tegyük konténerbe és ártalmatlanítsuk. 
 
7. Kezelés és tárolás 
 
Általános: Dohányzás és nyílt láng használata tilos.  
Technikai védelmi intézkedések: használjunk földelt elektronikai és mechanikus felszereléseket. 
Tárolás: tartsuk a flakont zárva, ha nem használjuk a ragasztót. Fektessünk hangsúlyt arra, hogy ne 
legyen statikus elektromos áramnak kitéve 
Hıforrástól tartsuk távol. 
Kezelés: A vonatkozó higiéniai, biztonsági elıírásoknak megfelelıen kezeljük A kezet és más 
érintett testfelületet szappannal és vízzel mossuk meg étkezés, ivás, dohányzás elıtt és a munka 
befejezésekor. 
 
8. Az expozició ellenırzése/egyéni védelem 
 
Személyi védıfelszerelés 
Belélegzés elleni védelem: használjunk védımaszkot 
Bırvédelem: használjunk megfelelı védıruhát 
Szemvédelem: használjunk védıszemüveget. 
A munkavégzés helyén ne együnk, igyunk és ne dohányozzunk.  
Ipari higiénia: a helyi szagelvezetés és szellıztetı berendezés feleljen meg az elıírásoknak 
Munkavégzés közben ne együnk, igyunk és ne dohányozzunk. 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
Forma: krémszerő 
Szag: oldószeres 
Szín: sárga 
Viszkozitás:300 000mPa.s 
Vízben való oldhatóság.: nem oldódik vízben 
Lobbanáspont:  75 °C 
Öngyulladás(°C):  200 °C 
Robbanási határérték: alsó: 1,2 vol % 
   felsı 11,5 vol %  
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10. Stabilitás és reakcióképesség 
 
Veszélyes bomlástermékek: Normál körülmények között nem keletkezik veszélyes bomlástermék. 
Veszélyes reakció oxidációs közeg 
Elkerülendı: főtés 
 
11. Toxikológiai információk 
 

Patkány oral LD50 (mg/kg) nincs adat 
 
12. Ökológiai információk 
 
A halakra nézve mérgezı hatású 
LD50-96 : nincs adat 
13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
A kikeményedett anyag  maradványt az elıírásoknak megfelelıen kezelni. 
A dobozokat, tubusokat, kartusokat gondosan kiüríteni és hulladékkezelni. A különbözı 
csomagolóanyagokat külön kezeljük. 
 
14. Szállítási információk 
 

A termékre nem vonatkoznak a veszélyes termékek szállításával kapcsolatos elıírások. 
Szárazföldi szállítás:  UN3175  
   4.1 II. 
UN Szám:   3175 
H.I.:    40 
ADR/RID: -   csop:_ II 
   Osztály:4.1 
  
Veszélyességi jel  fuvareszközön: - 
 
15. Szabályozási információk  
 

EU-elıírások szerinti megjelölés: 
Xi irritatív 
F    Tőzveszélyes 
N Környezeti veszély 
R mondatok:  
R11 Tőzveszélyes 
R 38 Bırizgató hatású 
R51/53  Mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 
R67 Gızök álmosságot vagy szédülést okozhatnak 
S mondatok:  
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S7/9 Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellıztethetı helyen tartandó. 
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. 
S23 A keletkezı gázt/füstöt/gızt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg) 
S33 A sztatikus feltöltıdés ellen védekezni kell 
Alkotórészek: 
  Fenyıgyanta  – Allergiás reakciót válthat ki. 
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16. Egyéb információk 
 
Releváns R mondatok: 
R11 Tőzveszélyes 
R36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. 
R 38 Bırizgató hatású 
R48/20 Hosszabb idın át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. 
R 50/53 Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat  
R 51/53 Mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 
R 62 A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzıképességre) ártalmas lehet. 
R63 A születendı gyermeket károsíthatja. 
R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdıkárosodást 
okozhat. 
R66 Ismételt expozíció a bır kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 
R67 Gızök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. 
 
Az adatok az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak, de nem jelentenek a termék tulajdonságaira 
vonatkozó garanciavállalást, és nem hoznak létre szerzıdéses jogviszonyt. 


