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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

FINOBIM

Termékazonosító

Habkopőr

68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználása

Nincsenek további ismert feltételek. Nincsenek további adatok.

Nem tanácsolt alkalmazások:

A biztonsági adatlap szállítójának adatai

FINO GmbHTársaság:

Mangelsfeld 18Cím:

D-97708 Bad BockletVáros:

Telefon: +49-97 08-90 94 20 Telefax:+49-97 08-90 94 21

e-mail: info@fino.com

Joachim MahlmeisterFelelős személy: +49-97 08-90 94 20Telefon:

e-mail: info@fino.com

www.fino.comInternet:

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

Az anyag vagy keverék osztályozása

Nincs

Címkézési elemek

További tanácsok

A termék az EK irányelvei vagy az érvényes nemzeti törvények alapján külön jelölést nem igényel.

Különösképp említendő veszélyek nincsenek.

Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Anyagok

savanyú kőzetüveg, habkő (természetes termék)
Kémiai jellemzés

További információ

Nincs

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

Általános tanács

Nem szükséges.

Belélegzés esetén

Nem szükséges.

Bőrrel való érintkezés esetén

Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen át folyóvízzel öblíteni.

Szembe kerülés esetén
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Azonnal orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nincs ismert hatás.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem állnak rendelkezésre további információk.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

Oltóanyag

Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani. 

A termék maga nem éghető.

A megfelelő tűzoltó készülék

Nincs (ismert).

Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nincs (ismert).

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Nincs

További információ

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Különleges óvintézkedések nem szükségesek. 

Nem képződnek veszélyes anyagok.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.
Környezetvédelmi óvintézkedések

Mechanikusan felitatni.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kezelni. 

Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Porkeletkezést kerülni. 

Kerülendő körülmények: Nedvesség.

Biztonságos kezelési útmutatás

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

További információ

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Normál, száraz körülmények között tárolandó.

A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése

Nincsenek további ismert feltételek.

Utalások az együttes tároláshoz
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Nincsenek további ismert feltételek. 

Raktározási osztály: 

Üzembiztonsági rendelet (BetrSichV). ---

A tárolási feltételekre vonatkozó további információk

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Ellenőrzési paraméterek

Eddig nem állapítottak meg nemzeti határértékeket.

További információ a ellenőrző paraméterek

Az expozíció ellenőrzése

Lásd 7 fejezet. Ezen túlmenő intézkedésekre szükség nincs.

Foglalkozási expozíció ellenőrzése

A vegyszerek kezelésekor szokásos elővigyázatossággal kell eljárni. 

Szünetek előtt és munkavégzés után, kezetmosni.

Egészségügyi intézkedések

Rendeltetésszerű használat esetén nincs.

Légutak védelme

Kézvédelem: nem szükséges.

Kézvédelem

Védőszemüveg: nem szükséges.

Szemvédelem

Rendeltetésszerű használat esetén nincs.

Bőrvédelem

szürke - beige

GranulátumFizikai állapot:

Szín:

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

szagtalanSzag:

Módszer

pH-érték: nincs megadva

Állapotváltozások

> 1.000 °COlvadáspont:

Nincs meghatározvaForráspont:

Nincs meghatározvaLágyuláspont:

Nem alkalmazhatóGyulladáspont:

Tűzveszélyesség

Nincs meghatározvaszilárd:

A termék nem robbanásveszélyes.

Robbanásveszélyes tulajdonságok

---Robbanási határok - alsó:

---Robbanási határok - felső:

Nem alkalmazhatóGyulladási hőmérséklet:

Öngyulladási hőmérséklet

Felülvizsgálat dátuma: 02.09.2011 HU



FINOBIM

Biztonsági adatlap

Nyomtatás dátuma: 10.01.2012 Oldal 4 -től 6

FINO GmbH

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Habkopőr

68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179

A termék nem öngyulladó.szilárd:

Nem alkalmazhatóGőznyomás:

Sűrűség: Nincs meghatározva

Vízben való oldhatóság: részben elegyíthető

---Dinamekus viszkozitás:

Nincs meghatározvaGőzsűrűség:

Párolgási sebesség: Nincs meghatározva

Egyéb információk

Térfogatsúly: -nál °C: 20: 350 - 800 kg/dmł

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

Reakciókészség

Adatok nem állnak rendelkezésre

Kémiai stabilitás

Nem állnak rendelkezésre adatok információk.

A veszélyes reakciók lehetősége

Nincsenek ismert veszélyes reakciók.

Rendeltetésszerű használat mellett nincs.

Kerülendő körülmények

Nincs (ismert).

Nem összeférhető anyagok

Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek.

Veszélyes bomlástermékek

Nincs

További információk

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

Akut toxicitás

Ehhez az anyaghoz az addíciós eljárás nem alkalmazható a megfelelő keverékek osztályozásának 

kiszámításánál.

Sajátos hatások állatkísérletek során

Nincs ismert irritációs hatás.

Izgató és maró hatás

Nincs ismert szenzibilizációs hatás.

Szenzibilizáló hatások

Rendeltetésszerű használat mellett nincs ismert egészségkárosító hatása.

Ismételt dózisú toxicitás

Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások

Rákkeltő, muragén vagy teratogén hatásokról további információk nem állnak rendelkezésre.

Nincs

Egyéb információ vizsgálatok

Az emberi szervezetre gyakorolt hatásokra vonatkozó tapasztalati adatok

Nincsenek további ismert tapasztalatok.

Nincsenek további ismert feltételek.
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Egyéb információ

A termékre az EK készítményekkel kapcsolatos általános besorolási irányelvének számítási módszere 

szerint nem vonatkozik megjelölési kötelezettség.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

A termékről nem állnak rendelkezésre ökológiai és ökotoxikológiai kutatási eredmények.

Toxicitás

Nincs ismert besorolás.

Perzisztencia és lebonthatóság

Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs.

Bioakkumulációs képesség

Adatok nem állnak rendelkezésre

A talajban való mobilitás

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az ebben a készítményben jelen lévő anyagok nem felelnek meg a PBT vagy vPvB besorolás 

kritériumainak.

Nincs ismert hatás.

Egyéb káros hatások

Nincs

További információ

13. SZAKASZ: Artalmatlanítási szempontok

Hulladékkezelési módszerek

Hulladékelhelyezési megfontolások

Kisebb mennyiségben a háztartási hulladékkal együtt kidobható.

Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék

010102 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 

KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; ásványok bányászatából származó hulladékok; 

nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék

Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék

ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 

KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; ásványok bányászatából származó hulladékok; 

nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék

010102

A szennyezett csomagokat maradéktalanul kiűríteni, megfelelö tisztítás után újboli felhasználás 

lehetséges. A csomagolást Németországban a DSD (Duales System Deutschland) programon 

keresztül kell újrahasznosítani.

Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

0000UN-szám:

No dangerous good in sense of this transport regulation.Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

Not restricted

Egyéb vonatkozó információk (Szárazföldi szállítás)

Belvízi szállítás

0000UN-szám:
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No dangerous good in sense of this transport regulation.Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

Not restricted

Egyéb vonatkozó információk (Belvízi szállítás)

Tengeri szállítás

0000UN-szám:

Not a hazardous material with respect to transportation regulations.Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

Not restricted

Egyéb vonatkozó információk (Tengeri szállítás)

Légi szállítás

0000UN/ID szám:

Not a hazardous material with respect to transportation regulations.Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

Not restricted

Egyéb vonatkozó információk (Légi szállítás)

Környezeti veszélyek

nemKörnyezetre veszélyes: 

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nincsenek további ismert feltételek.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok

A vonatkozó fontosabb jogszabályok

Nincs1999/13/EK (illékony szerves 

vegyületek):

További utalások

Nincsenek további adatok.

Nemzeti előírások

- - vizekre nem veszélyesVízszennyezési osztály (D):

További információ

Üzembiztonsági rendelet (BetrSichV). --- 

Nincsenek további adatok.

Kémiai biztonsági értékelés

Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok 

garanciáját és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt.

További információk
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