
Biztonsági Adatlap EPS 80, EPS 100, EPS 80 Carbon Szigetelőlap építési 

termékre 

 A termék neve:
  EPS polisztirollap (EPS 80; EPS 100; EPS 80 Grafithe Lábazati szigetelőlap) 

 Forgalmazó neve, címe:
 Hőplusz Rendszer Kft, 6000 Kecskemét, Belső-Szegedi u  7

 Összetétel

- Pentángázt tartalmazó polimerizált sztirol granulátumból, előhabosítással, majd blokkforma habosítással 

készített hőszigetelőlemez. (EPS 80 Carbon esetében carbon adalék ) 

 Veszélyes anyag szerinti besorolása:
 Nem veszélyjel köteles 

 Elsősegélynyújtási előírások:

- Általánosan különleges intézkedést nem szükséges. 

- Belélegzés esetén: termék nem belélegezhető  

- Bőrrel való érintkezés esetén: Termék nem iritálja a bőrt 

- Szemmel való érintkezés esetén:------------ 

- Lenyelés esetén: ------------------ 

 Tűzveszélyesség:

- Tűzveszélyességi besorolás : nem tűzveszélyes 

- Tűzveszélyességi besorolás: nehezen éghető „E”. 

- Alkalmazható tűzoltó szerek: ABC porral oltó 

 Óvintézkedés baleset esetén:
-    Belégzés esetén nem értelmezhető, 
-    Szembejutás esetén bő langyos vízzel ki kell mosni,   

-    Lenyelés esetén a szájat tiszta vízzel ki kell öblíteni  vagy orvoshoz kell fordulni. 

 Környezet védelemre vonatkozó óvintézkedések:

- Kőrnyezetre vonatkozó óvintézkedések: A szabási maradék, építési törmelékként kezelendő vagy tiszta állapotban 

újrahasznosítható 

- Szennyezés, mentesítés módszerei: mechanikusan összeszedni 

 Kezelés és Tárolás

- Tárolás: erős napsütéstől (1 hónapon túl ) nedvességtől  és mechanikai sérülésektől védetten. 

 Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

- Légzésvédelem: a termék csiszolásánál pormaszk alkalmazása 

- Kézvédelem: nem szükséges 

- Szemvédelem: porképzés esetén védőszemüveg használata kötelező(S39); kerülni kell a szembejutást(S25) –a termék 
csiszolása és vágása esetén 

- Bőrvédelem: nem szükséges 

 Fizikai és kémiai tulajdonságok:

- Halmazállapot és sűrűség: könnyű, puha műanyag hab 

- Színe: fehér 

- Szaga: nincs 

- Egészségre és a környezetre vonatkozó információk vízben oldódás esetén:   -    nem oldódik 

voros.ferenc
Öntapadó jegyzet



 Reakciókészség, anyagstabilitás:

- veszélyes bomlástermék:  nem ismert 

- kerülendő anyagok:           nem ismert 

 Toxikologiai adatok

- a termék használata során, ha figyelembe vesszük a munkavégzés feltételeit,  akkor nem várható egészségkárosító 

hatás   

 Hulladékkezelés és Ártalmatlanítás:

- Talajba, élővízbe nem keverhető. A maradék anyagot össze kell gyűjteni. Maradék anyag építési hulladékként 

  kezelendő.  Csomagolóanyaga újrahasznosítható. 

 Szállításra vonatkozó előírások: ADR/RID kötelezettség mentes 

 Felhasználási korlátozások: A termék a forgalmazó által meghatározott felhasználási területen használható 

 Az adatlap összeállításánál használt forrás: gyártói adatszolgáltatás 

A fenti adatokat a forgalmazó legjobb tudása és a tudomány jelenlegi állásas szerint írtuk le. 

A biztonsági adatlap a termék tulajdonságait és a hozzá kapcsolódó biztonsági követelményeket írja le. 
A felhasználónak ismernie és be kell tartania a hatályos törvényes előírásokat, szabályozásokat. 

Kecskemét , 2018. január 1 5 . 

A biztonsági adatlap a Hőplusz Rendszer Kft, illetve Márkaképviseletei által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt 

érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.  

**A gyártás dátumát a Hőplusz Rendszer KFT. ügyviteli 

rendszere is nyílván tartja. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolás esetén - 5 évnél több. 


