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Graytherm EPS termékek

BIZTONSÁGI ADATLAP

BA14_01

jelen biztonsági adatlap 4 számozott oldalból áll

BA14_01

1. Az anyag és a vállalkozás azonosítása

1.1. Az anyag azonosítása:

Graytherm EPS 80
Graytherm EPS 100 UH
Graytherm EPS 100
Graytherm EPS 150
Graytherm EPS 200
Graytherm EPS 70

1.2. Az anyag felhasználása:

különböző minőségű hőszigetelő anyagok, részletek a
termékek egyedi műszaki adatalapjaiban

1.3. Forgalmazó neve:

Graymix Hungária Kft.

Cím:

2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.

Telefon:

+36 (24) 531 003

Fax:

+36 (24) 531 004

Forgalomba hozatalért felelős:

Graymix Hungária Kft.

Cím:

2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.

Telefon:

+36 (24) 531 003

e-mail:

iroda@graymix.hu

1.4. Sürgősség esetén:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Ügyeleti telefon:

+36-1-476-6400, +36-1-476-6464

Zöld szám:

+36-80-201-199

2. A veszély azonosítása
44/2000.(XII.27.) EÜM. rendelet szerint nem jelölésköteles
A terméknek nincs egyéb ismert egészség-, vagy környezetkárosító hatása.
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3. Összetétel / Az alkotórészekre vonatkozó információ
Összetétel: habosítható polisztirol gyöngypolimer
Veszélyes anyag tartalom: -

4. Elsősegély nyújtási intézkedések
Bőrrel érintkezve: A termékek nem ingerlik a bőrt
Szembe jutva: Öblítsük ki a szemet legalább 10-15 percen át bő folyóvízzel, a szemhéjszélek
széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérjük
szakorvoshoz.
Lenyeléskor: Hívjunk orvost, és mutassuk meg a termék címkéjét és a biztonsági adatlapot. A
sérültet helyezzük kényelmes testhelyzetbe. Az eszméleténél lévő sérülttel itassunk nagy
mennyiségű vizet. Eszméletlen sérültnek szájon át bármit beadni, hánytatni szigorúan tilos!
Belégzéskor: A termékek nem belélegezhetőek.

5. Tűzvédelmi intézkedések
Tűzoltáshoz használható vízpermet, poroltó, CO2-t.
Tűz esetén kerülni kell az égéstermékek belélegzését.
Különleges védőfelszerelés nem szükséges.

6. Intézkedések baleset esetén
Személyi védelem: Különleges intézkedés nem szükséges
Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint veszélyeshulladék-égetőben. Vizekbe, közcsatornába
történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.
Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos. A szabadba
jutott anyagot be kell gyűjteni, majd szakszerűen ártalmatlanítani kell.
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7. Kezelés és tárolás
Kezelés: Nincs különleges utasítás. A termékeket óvni kell a mechanikai sérülésektől,
szétszóródástól.
Tárolás: A tároló helyiség száraz, szellőztethető és takarítható legyen. A közvetlen nap-, illetve UV
sugárzástól, hőtől, nyílt lángtól és esőtől a termékeket óvni kell.
Együttes tárolásból kizárt anyagok: aromás oldószerek, anhidridek, éterek, észterek, tömény savak,
többértékű alkoholok.

8. Az expozíció ellenőrzése / Egyéni védelem
Műszaki intézkedések: Külön intézkedés nem szükséges.
Egyéni védelem: Rendeltetésszerű kezelés és tárolás (lásd 7. pont) esetén nem szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Halmazállapot:

szilárd

Szín:

fehér (a különböző termékeken szabványos egyedi jelöléssel)

Szag:

a termékeknek jellegzetes szaguk nincs

Sűrűség:

termékenként változó

Gyulladáspont:

≥350 °C

10. Stabilitás és reakcióképesség
7. pontnak megfelelő kezelés és tárolás mellett stabil.
Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén, lásd 5. pont.

11. Toxikológiai információk
Lenyelés esetén egészségkárosodás léphet fel.
A rendelkezésre álló információk szerint rendeltetésszerű kezelés és tárolás mellett a termékeknek
egészségkárosító hatásuk nincs.
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12. Ökológiai információk
Az anyag a természetben nem bomlik le, a környezetre egyéb veszélyt nem jelent.
Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásba és talajba juttatni.

13. Ártalmatlanítási szempontok
Háztartási hulladékkal együtt kezelni, szennyvízcsatornába, vízfolyásba önteni, vagy talajba juttatni
nem szabad.
A feleslegessé vált, illetve hulladék anyagot össze kell gyűjteni és a vonatkozó eljárásrend szerint
ártalmatlanítani, vagy lehetőség szerint újrafelhasználni.

14. Szállítási információk
Az anyag szállítása nem jár veszéllyel.

15. Szabályozási információk
Veszélyjel: Nem jelölésköteles
Munkavédelem:
• 1993. évi XCIII: A munkavédelemről szóló törvény és módosításai és a vonatkozó NM, MüM
rendeletek a módosításokkal együtt
Veszélyes anyagok:
• 2000. évi XXV. Törv. A kémiai biztonságról
• 44/2000 (II. 27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és ennek módosítása a
33/2004 (IV.26.) ESZCSM rendelet
• 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról (REACH)
• 3/2006 (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről
Veszélyes hulladék:
• 120/2004 (IV.29.), 98/2001 (VI.15.), 192/2003 (XI.26.) Korm. rendeletek
• 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet

16. Egyéb
Dunaharaszti, 2014. január 6.
Graymix Hungária Kft.
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