FELÜLVIZSGÁLAT DÁTUMA: 19/05/2008

BIZTONSÁGI ADATLAP
PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG
(EK) 1907/2006 számú rendelete szerint

1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA
A KÉSZÍTMÉNY NEVE

PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG

A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSA

Tire Premium Seal for tubeless tyres of commercial
vehicles is injected into the tyre using compressed air.
PREMIUM Vertriebs GmbH
Rieslingweg 23
74354 Besigheim
Gemany
Tel: +49 (0)7143 968676
email: info@premiumseal.com

FORGALMAZÓ

SÜRGŐSSÉGI TELEFON

+49 (0) 7143 - 968676 (9:00 - 18:00)

2 A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
A jelenlegi rendelkezés szerint nem tekintehtő az egészségre és a környezetre ártalmasnak.

3 ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Név

PROPYLENE GLYCOL

EEC (EINECS)
SZÁM

200-338-0

CAS-SZÁM

Tartalom

BESOROLÁS

57-55-6

60-100%

-

Az összes R-mondat teljes szövegét a 16. fejezet mutatja

4 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
BELÉGZÉS

Az érintett személyt azonnal vigye friss levegőre. Vízzel öblögesse az orrot és a szájat. Ha a kellemetlenség folytatódik,
forduljon orvoshoz.
LENYELÉS

ÖNTUDATLAN SZEMÉLYT SOHA NE HÁNYTASSON ÉS NE ITASSON VELE FOLYADÉKOT! Alaposan öblítse ki a
száját. Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz.
BŐRRE JUTÁS

Az érintett személyt távolítsa el a szennyező forrástól. A szennyezett ruhát távolítsa el. Azonnal mossa le a bőrt
szappannal és vízzel. Ha bárminemű kellemetlenség folytatódik, gondoskodjon orvosi ellátásról.
SZEMBE JUTÁS

Öblögetés előtt győződjön meg arról, hogy nincs kontaktlencse a szemen. Miközben a szemhéjakat megemeli, azonnal mossa
le a szemet bő vízzel. Legalább 15 percig folytassa az öblögetést. Forduljon orvoshoz, ha bármilyen
kellemetlenség folytatódik.

5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
OLTÓANYAG

A termék nem tűzveszélyes. A tűzoltószert a környező anyagok figyelembe vételével kell megválasztani.
KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK

A termék nem éghető. Hevítés hatására mérgező gőzök keletkezhetnek.
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PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG
TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A védőfelszerelést a környező anyagok figyelembevételével válassza meg.

6 INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN
EGYÉNI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Viseljen ezen biztonsági adatlap 8. fejezetében leírtak szerinti védőruházatot.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ne űritse ki lefolyóba, folyó vizekbe vagy földre.
A SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS MÓDSZEREI

Állítsa meg a szívárgást, ha ez veszély nélkül megoldható. Abszorbeálja vermiculittal, száraz homokkal vagy földdel és tegye
tartályokba. A kiömlött anyag területét nagy mennyiségű vízzel mossa le.

7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kerülje a kiömlést, a bőrre és a szembekerülést. Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termék használata közben.
TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Szorosan bezárt eredeti konténerben,
kapcsolatot kerülje.

jszáraz és hűvös helyen tárolja. Eredeti edényzetben tárolja. Oxidáló anyagokkal való

8 AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

VÉDŐESZKÖZÖK

MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK

Bíztosítson megfelelő szellőztetést. Tartsa be a Foglalkozási Határértékeket és csökkentse a lehető legminimálisabbra a párák
belégzésének kockázatát.
LÉGZÉSVÉDELEM

Különleges ajánlás nincs,
fenn.

de légvédelemre szükség lehet kivételes körülmények között,

ha nagy légszennyeződés áll

KÉZVÉDELEM

Használjon megfelelő védőkesztyűt, ha veszély van bőrrel való érinkezésre. Használjon
Neoprén. Polivinilklorid (PVC).

-ból/ből készült védőkesztyűt.

SZEMVÉDELEM

Ha a kifreccsenésre fennáll a veszély, viseljen biztonsági szemüveget vagy arcellenzőt.
EGYÉB ÓVINTÉZKEDÉSEK

Viseljen megfelelő öltözéket, hogy a bőrrel való érintkezést elkerülje.
HIGIÉNIAI ÓVINTÉZKEDÉSEK

NE DOHÁNYOZZON A MUNKATERÜLETEN! Minden műszak végén, evés előtt, dohányzás és toilet használata előtt
mosakodjon meg. Azonnal mosakodjon meg, ha a bőr nedves vagy szennyezett lesz. Azonnal vegye le a ruhát, ha
szennyeződik. Használjon megfelelő krémet a bőr kiszáradása ellen. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne
dohányozzon.

9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
KÜLSŐ MEGJELENÉS

Folyadék

SZÍN

Tiszta Sárga

SZAG

Majdnem szagtalan

OLDHATÓSÁG

Vízzel keverhető.
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PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG
RELATIV SŰRŰSÉG

1.04

GŐZSŰRŰSÉG (levegő=1)

PH HÍGÍTATLANUL

7.65 @20°C

GYULLADÁSPONT (°C)

2.6 (Propylene Glycol)
103° C (Propylene Glycol)

ÖNGYULLADÁSI HŐMÉRSÉKLET (°
C)
GYULLADÁSHATÁR - FELSŐ (%)

421 ° C (Propylene Glycol)

GYULLADÁSHATÁR - ALSÓ (%)

2.6 (Propylene Glycol)

12.6 (Propylene Glycol)

10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
STABILITÁS

Állandó a normál hőmérsékleti körülmények között.
KERÜLENDŐ FELTÉTELEK

Kerülje a hosszantartó, rendkivül erős hőt.
VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK

A tűz előidéz: Szénmonoxid (CO). Széndioxid (CO2)

11 TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
BELÉGZÉS

Nem fontos normál szobahőmérsékleteknél. Melegítéskor izgató gőzök keletkezhetnek.
LENYELÉS

Lenyelve rossz közérzetet okozhat.
BŐRRE JUTÁS

A folyadék a bőrt izgathatja.
SZEMBE JUTÁS

A permet és a gőz a szembe kerülve irritációt és szúró fájdalmat okozhat.
Név

PROPYLENE GLYCOL

MÉRGEZŐ ADAG1 - LD (halálos
dózis) 50

20,000 mg/kg (oralis - patkány)

12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

ÖKOTOXICITÁS

A termék összetevői nincsenek a környezetre nézve veszélyes anyagként besorolva. Ez azonban nem zárja ki annak a
lehetőségét, hogy nagymennyiségű és gyakori szennyeződés ne legyen káros és rongáló hatással a környezetre.

13 ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
HULLADÉKKEZELÉS MÓDJAI

A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

14 SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS

A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban
(IMDG, IATA, ADR/RID).

15 SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
VESZÉLYESSÉGI MONDATOK

NC

Nincs osztályozva.

S24/25

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S26

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

BIZTONSÁGI MONDATOK
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PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG
NEMZETI SZABÁLYOZÁS

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékelésérol, engedélyezésérol és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az
1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül
helyezésérol, változásokkal.

16 EGYÉB INFORMÁCIÓK
FELÜLVIZSGÁLAT DÁTUMA

19/05/2008

JOGI NYILATKOZAT
Jelen információ csak a megjelölt, specifikus anyagra vonatkozik és egyéb anyaggal kombinálva vagy bármi más folyamatban használt hasonló anyagra nem érvényes.
Mint ilyen információ, a vállalat legjobb tudása és hite szerint, pontos és megbízható a jelzett adatokat illetően. A pontosságára, megbízhatóságára vagy teljességére
vonatkozóan azonban szavatossági garancia és képviselet nincs. A felhasználó felelősségéhez tartozik, hogy az ilyen jellegű információkra vonatkozóan saját külön
használatára biztosítsa magát.
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