
Oldal: 1 / 6 

BIZTONSÁGI ADATLAP  
Készült a 830/2015/EU Rendelet, 453/2010/ EU Rendelet szerint. 
Kereskedelmi elnevezés : FIT POLISZTIROL RAGASZTÓTAPASZ 
Kelt: 2020.02.04.               Verzió: 1  

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1  TERMÉKAZONOSÍTÓ:  FIT POLISZTIROL RAGASZTÓTAPASZ 
1.2  A KEVERÉK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Cementes habarcsok 

építőipari célokra 
      ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS: nem ismert 
1.3  A BIZTONSÁGI ADATLAP SZÁLLÍTÓJÁNAK ADATAI: 

 Forgalmazó cég neve: 
 cím:  
 mobil:  
 telefon: 
web:

FitPlaster Hungary Kft. 
2440 Százhalombatta, Csenterics u. 1.    
06 (30) 942 0618 
06 (23) 332 197 
www.fitplaster.com 
info@fitplaster.com 

Országos Kémiai Biztonsági Intézet - Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
  Tel.: 06-1/ 476-6400, 476-6464 
 Fax: 06-1/476-1138 
 Díjmentesen hívható zöld szám: 06-80/20-11-99 

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

2.1  A keverék osztályozása 

2.2   Címkézési elemek 
A veszély szimbólumai mellett fel kell tüntetni az alábbiakat is: 
Az emberekre és a környezeti veszélyességre vonatkozó különleges információk: 

2.2.2 1272/2008/EK rendelet szerint (CLP/GHS) 

Figyelmezető H-mondatok: 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok: 
 P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

e-mail:
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P302 + P352 + P333 + P313 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy 
kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.  
P261 + P304 + P340 + P312 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi 
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon 
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos hulladékgazdálkodásról szóló tv. 
és végrehajtási rendeletei szerint.  
Kiegészítő információk: 
EUH 203 Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

2.3  Egyéb veszélyek nem ismertek 
Az osztályba sorolás az érvényes EK listák és a gyártók, beszállítók által megadott adatok alapján 

történt. 

3. ÖSSZETÉTEL, ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1 Anyagok: a termék keverék 
3.2  Keverékek: Víz hatására kikeményedő anyagkeverék 

Veszélyes alkotórészek: 
Regisztrá-
ciós szám 

CAS-szám EU-szám 
Anyag kémiai 
megnevezése 

GHS szimbólum, H mondatok m/m% 

65997-15-1 266-043-4 cement 
Danger! 

H 315-317-318-335 

28-33

A H mondatok teljes szövege a 16 pont alatt található 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános információk: A poranyag nedvesség hatására erősen lúgos lesz, ezért a bőrrel, 
szemmel való érintkezést kerülni kell. 
Belégzés után: Nehézlégzés esetén vigye a sérültet friss levegőre és pihentesse a légzés 
szempontjából kényelmes testhelyzetben. 
További kezelés céljából forduljon orvoshoz. 
Bőrrel való érintkezés után: A szennyezett ruházatot és lábbelit távolítsa el és biztonságosan 
ártalmatlanítsa. 
Az érintett területet mossa meg szappanos vízzel, majd öblítse alaposan 
Bőrirritáció, daganat vagy vörösödés kialakulása és fennmaradása esetén forduljon orvoshoz. 
Ha az anyag szembe kerül: Öblítse vízzel legalább 15-20 percig. 
Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez könnyen megtehető, s folytassa az öblítést. 
Irritáció, homályos látás előfordulása és fennmaradása esetén forduljon szakorvoshoz. 
Lenyelés esetén: A szájat vízzel ki kell öblíteni, kis kortyokban vizet itatni a sérülttel. 
A beteget ne hánytassa! 
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4.2  A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások 
Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezés után: vörösödés, irritáció. 
Tünetek/sérülések szemmel való érintkezés esetén: Enyhe szemirritáció. 
4.2 Szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Nincs különleges utasítás. 

5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

5.1   Oltóanyag 
Megfelelő oltóanyag: Az anyag nem éghető, ezért a környezeti tüzet az ott megkövetelt anyaggal 
kell oltani. 
Alkalmatlan oltóanyag: Vízsugár. 
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Az anyag nem ég, 
veszélyes égéstermékek nem keletkeznek. 
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: Tűzesetnél a szokásos módon kell eljárni, az anyag 
rendkívüli követelményeket nem támaszt. Veszélyt jelenthet, hogy az anyag vízzel érintkezve lúgos 
kémhatású lesz, ezért, ha elkerülhetetlen, a vizet bőven kell alkalmazni. 
Egyéb információk: A tökéletlen égés során valószínűleg a levegőben szállított szilárd és 
részecskék, gázok (köztük szén-monoxid is) komplex keveréke jön létre: azonosítatlan szerves és 
szervetlen vegyületek.  

6  INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1  Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: A teljes 
testfelület védelmét biztosító védőruházat és egyéni védőeszköz (védőlábbeli, védőkesztyű, 
védőszemüveg és/vagy védőálarc) használata szükséges. A mentés során elszennyeződött 
védőruházatot, védőeszközt le kell cserélni! Permet jelenlétének veszélye esetén biztosítani kell a 
légzésvédelmet is. Illetéktelen személyeket távol kell tartani. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. 
Légzés védelem: magas porkoncentráció esetén porálarc viselése kötelező. 
6.2  Környezetvédelmi óvintézkedések: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába 
engedni nem szabad.. 
6.3  A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:A 
szétszóródott anyagot lehetőleg száraz állapotban kell összegyűjteni. A porzás 
megakadályozására lehet vízpermetet alkalmazni. Tilos sűrített levegőt használni. Az összegyűjtött 
anyagot tartályban hagyni kell megkeményedni. A szennyeződött felületeket le kell törölni, 
lehetőleg nedves ruhával. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. 
6.4  Hivatkozás más szakaszokra: Véletlen kiömlés esetén is be kell tartani a 8. pont alatt 
közölt expozíciós határértékeket, gyanú esetén rendkívüli ellenőrzést kell kérni. A mentesítés során 
viselni kell a 7. pont alatti védőfelszereléseket. 
A kiömlött anyag ártalmatlanítása a 13. pont alatt leírtak figyelembe vételével történjen. 

7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:  
A kezelés huzatmentes helyen történjen. A száraz hulladék feltakarítására vonatkozó 
információkat a lásd a 6. pont alatt. Nem szabad söpörni. Olyan összegyűjtési módszert kell 
alkalmazni, amely nem szórja szét a terméket a levegőben. Használni kell megfelelő személyi 
védőfelszerelést, az előírások szerint.  Gondoskodni kell a helyes munkavégzést biztosító 
intézkedésekről. Tartsa távol ételtől és italtól. Kezelés után mosson alaposan kezet. A műszak 
végén cserélje le a szennyezett ruházatot. 
Tűz- és robbanásvédelmi információk: Nem tűzveszélyes, TF IV. (a 28/2011 (IX.6) BM 
rendelet és az MSZ 9790-85 szerint.)  
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
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A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: 
Illetéktelen személy bejutását meg kell akadályozni. A terméket, száraz hűvös helyen kell tartani. 
Csak a csomagoláson feltüntetett ideig szabad tárolni és fölhasználni, mert hosszabb idő alatt a 
veszélyes kezelőszerek hatékonysága csökken, s megnőhet a vízoldható Króm (VI) mennyisége. 
Együttes tárolással kapcsolatos információk: 
Alumínium tároló és kezelő edényeket használni nem szabad.. 
További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: 
Eredeti zárt csomagolásban, élelmiszerektől távol, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző 
helyen tárolandó.  
7.3  Meghatározott végfelhasználás(ok): 
Mindegyik gyártási és fölhasználási helyen rendelkezésre kell állnia a megfelelő helyszíni 
dokumentációnak a biztonságos kezelési intézkedésekhez. 

8  AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 

8.1  Ellenőrzési paraméterek: 
Expozíciós határértékek 
     Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel a 
gyártók adatlapja szerint: 

ÁK mg/m3 belélegezve (8 óra) mg/m3 
cement 10 3 

8.2   Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés 
8.2.2  Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök 

a. Szem-/arcvédelem feleljen meg az EN 166 szabvány előírásainak. Szorosan
illeszkedő védőszemüveget kell használni.

b. Bőrvédelem Át nem eresztő, kopásálló, lúgoknak ellenálló, pamutbélésű
védőruházatot kell alkalmazni védőkrémmel kombinálva
Kézvédelem kézvédő krémet kell használni, amely felvitelét többször meg kell
ismételni

c. Légutak védelme: Ha a por koncentrációja a munkahely levegőjében meghaladja a
megengedett határértéket, akkor megfelelő légzésvédelemről kell gondoskodni.
Figyelni kell az eszköz pontos illeszkedésére, hogy a bőr és a védőálarc közé ne
kerülhessen be a por.

8.2.3 Környezeti expozíció-ellenőrzések: Az anyagot és maradékait
körültekintően kell kezelni a kibocsátás minimumra csökkentése érdekében.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
Külső jellemzők     szürke por 
PH kétszeres mennyiségű vízben   11-13,5
Forráspont/forrási tartomány nincs értelmezve 
Gyulladási hőmérséklet:    nincs értelmezve 
Lobbanáspont (zárttéri):  nincs értelmezve 
Relatív sűrűség 20 °C-on 2750-3200 kg/m3 
sűrűség 900-1500  kg/m3 

Robbanásveszélyes tulajdonságok 
Robbanási határok levegőben   nincs értelmezve 
Gőznyomás 20 °C-nál:  nincs értelmezve 
Vízben való oldhatóság 20 °C  0,1-1,5 g/liter 
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vízzel keverve megkeményedik 
9.2  Egyéb információk 

Nincs elérhető különleges információ 

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Reakciókészség: Kerülendő helyzetek, feltételek 
Normál hőmérsékleti és nyomásviszonyok mellett az összetevők stabilak, nem bomlanak. 
10.2  Kémiai stabilitás  normál feltételek mellett, száraz állapotban stabil 
10.3  Veszélyes reakciók lehetősége nem ismert 
10.4  Kerülendő körülmények nedvesség 
10.5  Nem összeférhető anyagok savak, ammónium-sók, alumínium 
10.6 Veszélyes bomlástermékek  nincsenek. 

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
toxikológiai hatás nem ismert 

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Toxicitás 
nem veszélyes a környezetre 

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság  nincs értelmezve 
12.3 Bioakkumulációs képesség nincs értelmezve 
12.4 Talajban való mobilitás Nincs elérhető különleges információ 
12.5 A PBT-értékelés eredményei: nincs elérhető különleges információ 
12.6 Egyéb káros hatások: 
A környezeti hatásra vonatkozó további információk: 
Hatás az atmoszférára: Nem tartalmaz az ózonpajzsra veszélyes vegyületet 

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Általános információ: A vonatkozó EU-irányelveket és a helyi, regionális és nemzeti előírásokat 
is figyelembe kell venni. A hulladék előállítójának feladata többek között az is, hogy a keletkező 
hulladékot ipari ágazattól és eljárástól függően az Európai  Hulladékkatalógus alapján besorolja. 
Magyarországon a termék maradékainak kezelésére a 2012. Évi CLXXXV. Törvény ill. 16/2001. 
(VII.18.) Köm rendeletben és azok módosításaiban foglaltak az irányadók. 
13.1 Hulladékkezelési módszerek 
Termék ártalmatlanításához: 
Nem keverhető a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük a csatornahálózatba és élővizekbe 
Túltárolt terméknél a vízben oldható Króm (VI) mennyiségét ellenőrizni kell, s úgy ártalmatlanítani. 
A maradékokat vízzel betonhulladékká kell alaktani, ami nem veszélyes hulladék. 
EWC-kód: 10 13 14 (hulladék beton és betonkészítési iszap) 17 01 01  beton 
Tisztítatlan csomagolások ártalmatlanításához: 
A csomagolásokat teljesen ki kell üríteni 
EWC-kód: 150101-papír és karton csomagolási hulladék 

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Nem tartozik az ADR hatálya alá 
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15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

Az adatlap elkészítéséhez felhasznált törvények, rendeletek, irányelvek: 
Ez a biztonsági adatlap az alapanyag-gyártók által rendelkezésre bocsátott dokumentációk 
alapján készült, és megfelel az 1907/2006 EK rendelet, a 2004. évi XXVI. törvény (a kémiai 
biztonságról) és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól), 
előírásainak.  

15.2 Kémiai biztonsági értékelés nem történt 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A 3. pontban említett H mondatok szövege: 

H315 Bőrirritáló hatású. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz 
H335 Légúti irritációt okozhat 

 A munkafeltételeket ipari tapasztalatok alapján állítottuk össze. Ez a biztonsági adatlap a termék biztonsági követelményeit 
írja le, és nem garantálja a termék tulajdonságait. Az összes szükséges törvényes rendelkezés betartásáért a felhasználó 
felel.  
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