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1. ANYAG-/ELŐKÉSZÍTÉSI- ÉS CÉGMEGNEVEZÉS
1.1. Termék (gyártó általi) neve:

Termék (forgalmazói) - kereskedelmi neve:

1.2. Termék alkalmazási területe:

1.3. Gyártó cég neve:
Címe:

Telefon:
Fax:

Importőr cég neve:
Címe:

Telefon:
Fax:

Forgalmazó cég neve:
Címe:

Telefon:
Fax:

1.4. Sűrgősségi információ:
Cím:

Telefon:

2 ÖSSZETÉTEL/ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN

Ragasztógipsz

Technobay S.p.A.

Gipszkarton lapok gipsz ragasztóanyaga

Italia, 58036 Roccastrada, Loc. Tamburino
-564564472
-564564493

MASTERPLAST KFT.

Biztonsági adatlap
91/155/EWG EU irányelvek, a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, a 
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet és a 2003/53/EC 

Direktíva (2003.VI.18.) szerint

Termék neve

Ragasztógipsz

Baycoll

8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A
22/801-300
22/801-382

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Központ

8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A
22/801-300
22/801-382

MASTERPLAST KFT.

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
80/201-199

2. ÖSSZETÉTEL/ADATOK AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓAN
2.1. Összetevők:

CAS-szám: Veszélyjel: Koncentráció: R-tételek:
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Nem veszélyes anyag megnevezése Koncentráció: R-tételek:
99-100% -
0-1% -
- -
- -
- -

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS
3.1. Veszélyjel:

3.2.
- -
- -

-
-
-
-
-

-
-

-

Hidratált Cálcium Sulfát (CaSo4.1/2H2O)
műanyag adalékszerek

-

-

Nem veszély-jel köteles

Veszélyes anyag megnevezése 
-

-
-

-
-

-

-
-
-

Kockázati mondatok:

-

Akrilát műgyanta, cement kötőanyag, ásványi töltőanyagok, segédanyagok
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4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
4.1. Belélegzés esetén:

4.2. Szembejutás esetén:

4.3. Bőrrel való érintkezés esetén:

4.4. Lenyelés esetén:

5. TŰZVESZÉLYESSÉG
5.1.

5.2.

5.3.

Tűzveszélyességi besorolása 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelete szerint: Nem tűzveszélyes

Besorolás építőanyagok éghetősége szerint, EUROKLASSE: Nem éghető "A"

Alkalmazható tűzoltó szerek:

Nem éghető - ezért nem értelmezhető

Ha szembe jut, akkor bő, langyos vízzel ki kell mosni, öblíteni. Maradandó tünetek esetén szakorvoshoz kell fordulni. 
(S26)

Ha az anyag bőrre kerül, tiszta, langyos vagy meleg vízzel le kell mosni, le kell öblíteni.(S28) A szennyezet 
ruhadarabot le kell venni.(S27)

Lenyelés esetén a szájat tiszta vízzel ki kell öblíteni - abban az esetben, ha a sérült eszméleténél van. 
(S64). Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordúlni, a termékcímkét, illetve az adatlapot meg kell 
mutatni. (S45).

Rosszúllét esetén a sérültet el kell távolítani a veszélyeztetett övezetből, majd friss levegőn, kényelmes helyzetbe 
kell fektetni, biztosítani számára a nyugalmat (S63). Tartós rosszúllét esetén orvoshoz kell fordulni

Biztonsági adatlap
91/155/EWG EU irányelvek, a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, a 
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet és a 2003/53/EC 

Direktíva (2003.VI.18.) szerint

Termék neve

Ragasztógipsz

5.4. Tűzoltásnál alkalmazandó speciális védőfelszerelés, védőruha:

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN
6.1. Személyekre vonatkozó óvintézkedések:

6.2. Környezetre vonatkozó óvintézkedések:

6.3. Szennyezés-mentesítés módszerei:

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
7.1. Kezelés:

7.2. Tárolás:

7.3. Speciális felhasználás:

-

Foglalkozásszerű felhasználóknál munkaruha szükséges. Speciális védőruhát nem kell alkalmazni. A porképződést 
meg kell akadályozni. Kesztyűt kell használni, mert a kezet kiszárítja. 

A termék felszíni vagy talajvízbe nem kerülhet. Csatornába engedni nem szabad (S29). A kiszóródott anyagot 
mechanikusan össze kell szedni. Vízzel keverve kikeményedik, A megkötött anyag vegyes építési törmelékként 
kezelhető.

Mechanikusan összeszedni.

Nem ismert

 Akadályozzuk meg a fokozott porképződést. 

Sérüléstől, párától  és nedvességtől védve. Élelmiszertől, takarmánytól elkülönítetten tárolandó. Gyermekektől 
elzárva tartandó (S2)
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8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI:
8.1. Expozíciós határérték:

8.2. Légzésvédelem:

8.3 Kézvédelem:

8.4. Szemvédelem:

8.5. Bőrvédelem:

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
9.1. Általános információ:

szilárd, por kb.: 1,2-1,4kg/liter
Fehér
nem jellemző

Biztonsági adatlap
91/155/EWG EU irányelvek, a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, a 
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet és a 2003/53/EC 

Direktíva (2003.VI.18.) szerint

Termék neve

Ragasztógipsz

Szag:

Munkaruha használata (hosszú-ujjú) . Munka utáni tiszta vizes tisztálkodás, ruhaváltás. Szennyezett ruhát következő 
használat előtt ki kell mosni.

Munkahelyi megengedett koncentrációk: Respirális 2mg/m3, Totális (szálló por) 10mg/m3

A vízzel való bekeverés előtt megfelelő szellőzést kell biztosítani. Csak jól szellőztetett helyiségben (vagy 
szabadban) használható a vízzel való bekeverés előtt. (S51). Kerülni kell a porképződést. Magasabb porképződés 
esetén porálarc használata kötelező. (S39)

Nagy mennyiségű (foglalkozásszerű) felhasználásnál védőkesztyű használata kötelező. (S37). Munka után alapos 
szappanos kézmosás és kézvédőkrém használata.

Magas porképződés esetén védőszeműveg használata kötelező. (S39) Kerülni kell a szembejutást (S25) 

Halmazállapot és sűrűség:
Szín:

nem jellemző

9.2. Egészségre és biztonságos környezetre vonatkozó információk:

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
10.1.

10.2. nem ismert

10.3. nem ismert

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:
11.1.

12. ÖKOTOXICITÁS:

13. HULLADÉKKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Szag:

Helyzetek amit kerülni kell:

Anyagok, amelyeket kerülni kell:

Veszélyes bomlástermék:

A készítmény használata során, ha figyelembe vesszük a 8. pontban leírt munkavégzési feltételeket, akkor 
szakszerű felhasználás mellett nem várható egészségkárosító hatás.

pH érték vízben (100g/liter vizes oldat esetén): 7-8

 Használatakor meg kell előzni az élővizekbe és a csatornába való jutást. (S29). 

Csatornába, élővízbe, talajba nem keverhető. A maradék anyagot össze kell gyűjteni. Vízzel keverve megköt, 
kikeményedik. A megkötött anyag kevert építési hulladékként kezelendő. 

Nem ADR/RID köteles

Vízben oldódik 2,5g/liter értékig. Nem éghető. Vízzel keverve megköt, kiszilárdul. 

nem ismert
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15. A SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ:

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ
16.1. R mondatok listája és szövege:

-
-
-
-
-
-

16.2. Felhasználásra vonatkozó korlátozások:

16.3. Adatlap összeállításánál használt kulcsfontosságú adatok forrása

16.4. Változások a felülvizsgált adatlapban:

-

1907/2006/EK rendelet (2006-12-18) Reach szabályozás - vegyi anyagokkal kapcsolatos eljárási rend 

Biztonsági adatlap
91/155/EWG EU irányelvek, a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, a 
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet és a 2003/53/EC 

Direktíva (2003.VI.18.) szerint

Termék neve

Ragasztógipsz

Munkahelyek munkavédelmi követelményei

-
-

3/2006 (I.26.) EüM rendelet EU veszélyes anyagok jegyzéke

98/2001(VI.15.) Korm r. és 16/2001(VII.18.) KöM rend. veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások

-
-

-

A termék a forgalmazó által meghatározott felhasználási területre használható. 

Gyártói adatszolgáltatás 2007-12-03-i adatlap 

2000. évi XXV. Törvény és 44/2000(XII.27.) EÜM rend. Kémiai biztonságról

3/2002 (II.08.) SZCSM-EüM együttes rendelet

16.5.

Sárszentmihály, 2008.01.01.

A fenti adatokat a mai legjobb tudomásunk és a tudomány jelenlegi állása szerint állítottuk össze. Az adatlap a  
termékre vonatkozó fontos tulajdonságokat és biztonsági követelményeket írják le. A felhasználónak ismernie és be 
kell tartania a hatályos törvényes előírásokat, szabályozásokat. Az adatlapot legjobb tudásunk szerint folyamatosan 
frissítjük. A felhasználó kötelessége meggyőződnie arról, hogy a legutolsó felülvizsgált adatlapot alkalmazza. -  Erről 

információt kaphat a Masterplast Kft-től. 

Kereskedelmi Igazgató Műszaki Igazgató

Pécsi László
Masterplast Kft

Csokló Gábor
Masterplast Group Zrt.

 


