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1. Anyag/készítmény- és cégnév
• Termékadatok
• Kereskedelmi megnevezés: Schlüter®- KERDI-FIX
• Gyártó/szállító:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7

58640 Iserlohn Tel.: 02371 / 971-0

• Tájékoztatást adó terület:
Alkalmazástechnika: Tel.: 02371 / 971-240

2. Az összetételre és alkotórészekre vonatkozó adatok
• Vegyi jellemz k

Szilánnal modifikált polimer alapú tömít anyag
• Leírás:

Elasztikus szerelési ragasztó kartusba kiszerelve.
• Veszélyesanyag-tartalom

TRIMETOXI-VINIL-SZILÁN; CAS-szám: 2768-02-7
Tartalom: 1 - 5 %
Besorolás: R 10 Xn ; R 20
GAMMA-AMINO-PROPIL-TRIMETOXI-SZILÁN; CAS-szám: 13822-56-5
Tartalom: 1 - 5 %
Besorolás: Xi ; R 36
DODEKÁNDISAV-BIS-(2,2,6,6-TETRAMETIL-4-PIPERIDINIL)-ÉSZTER; CAS-szám: 52829-07-9
Tartalom: < 1 %
Besorolás: N; R 51/53 Xi ; R 36

3. Lehetséges veszélyek
Lásd a 11. fejezetet

4. Els segély intézkedések
• Általános útmutató

Nincs szükség speciális intézkedésekre.
• Belélegzés esetén:

Lélegeztessünk friss leveg t. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.
• rrel való érintkezés esetén:

rünket mossuk le szappannal és vízzel Ne használjunk oldószert, illetve hígítót.
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• Szembe kerülés esetén
A szemhéjunkat tartsuk nyitva legalább 10-15 percig, és tiszta b  folyóvízzel mossuk a szemet. A
kontaktlencsét távolítsuk el. Hívjunk orvost.

• Lenyelés esetén

Azonnal értesítsük az orvost. Hidrolízis útján veszélyes metanol keletkezik. Biztonsági adatlapot vagy a
címkét mutassa be. Nevezzük meg pontosan az anyagot.

5. Intézkedések t zoltáskor:
• Megfelel  oltóanyaggal

Széndioxiddal, poroltóval vagy vízsugárral. A nagyobb tüzet vízsugárral vagy alkoholtartalmú habbal
oltsuk.
Ne használjunk: Nagynyomású vízsugarat.

• Speciális véd felszerelés t zoltás esetén:
Nem szükséges.

6. Intézkedések óvatlan kiömlés esetére
• Egyéni megel  intézkedések

Nem szükséges.
• Környezetvédelmi intézkedések

Nincs szükség speciális óvintézkedésekre.
• Tisztítási /felszedési eljárás

Mechanikusan távolítsuk el. Hulladék-göngyölegbe szedjük fel és el írásszer en ártalmatlanítsuk.
• Kiegészít  tanácsok

Nem szabadulnak fel veszélyes anyagok. Vízzel érintkezve megkeményedik.

7. Kezelés és raktározás

• A biztonságos kezelésre vonatkozó útmutató
Nincs szükség speciális óvintézkedésekre.

• z- és robbanásvédelmi tanácsok
Nincs szükség speciális óvintézkedésekre.

• A raktárhelyiségekkel és a göngyölegekkel szemben támasztott követelmények
Nincsenek speciális követelmények.

• További, a raktározási feltételekre vonatkozó adatok
Nedvességt l óvni kell. A göngyöleget szárazon és lezárva tartsuk. VCI
Raktározási osztály: 3B.

8. Robbanás korlátozása és egyéni véd felszerelés
• A munkahelyre vonatkozó, felügyelend  határértékek szerint
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        Metanol (bomlástermékként); CAS-szám: 67-56-1
Specifikáció: TRGS 900 – határérték a munkahelyi leveg ben (Németország)

200 ppm / 270 mg/m3 4
4
H, Y
2001.09.01.

• Egyéni véd felszerelés
A vegyi anyagok kezelésekor szokványos óvintézkedéseket figyelembe kell venni. Szünetek el tt és a
munka befejezésekor kezet kell mosni.
Lélegz  maszk: Szokványos feltételek mellett nem szükséges.
Kézvédelem: Használjunk véd keszty t.
Szemek védelme: Használjunk véd szemüveget.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
• Forma: Pasztaszer
• Szín: Szürke
• Szaga: Gyenge,

jellegzetes

• Forráspont:
• Olvadáspont:
• ség: (20 °C)

Kiegészít  tanácsok: A termék nem öngyulladó. A termék nem robbanásveszélyes.

10. Stabilitás és reakcióképesség
• Kerülend  körülmények

Nincsenek rendeltetésszer  használat esetén.
• Kerülend  anyagok

Nincsenek ismert veszélyes reakciók.
• Veszélyes bomlástermékek

El írásszer  raktározás és kezelés esetén nincsenek veszélyes bomlástermékek.

11. Toxikológiai adatok Gyakorlati tapasztalatok
A b rön: Irritáció lehetséges.
A szemnél: Irritáció lehetséges.
Érzékenységet fokozó hatás: Érzékenységet fokozó hatása nem ismert.

Egyéb megfigyelések
Szakszer  kezelés és el írásszer  felhasználás esetén a termék a mi
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ismereteink és információink szerint a termék nem fejt ki egészségkárosító hatást.

12. Ökológiai adatok:
Ne engedjük hígítás nélkül nagyobb mennyiségben a talajvízbe, a felszíni vizekbe vagy a szennyvíz-
csatornába.

13. Útmutató az ártalmatlanításhoz
• Ajánlás:

A meg nem keményedett termékmaradványok: Veszélyes hulladékok
Megkeményedett, beszáradt termékmaradványok: Vegyük figyelembe az ipari hulladékokra és a helyi
hulladékkezelésre vonatkozó el írásokat.

• Hulladék-kód:
080410: Ragasztóanyag- és tömít anyag maradványok, azok kivételével, amelyek a 08 04 09 alá esnek.
Figyelmébe: A hulladék-besorolás a termék felhasználási területe függvényében módosulhat. Kérjük
vegyék figyelembe az EK 2001/118/EC irányelvét.

• Szennyezett göngyölegek
Ajánlás: A göngyöleget ki kell üríteni, a beleszáradt, kikeményedett termékmaradványokat tartalmazó,
kiürített göngyölegek hozzáadhatók az újrahasznosítható hulladékokhoz. A kikeményedett
termékmaradványokat nem tartalmazó göngyölegeket anyaguknak megfelel en kell kezelni.

14. Szállításra vonatkozó adatok
Jelen termékre nem vonatkoznak a szállítási el írások.

• Közúti szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE:
• ADR/RID - GGVS/E osztály: ---

• Tengeri úton történ  szállítás IMDG/GGVSee:
• IMDG/GGVSee osztály: ---

• Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:
• ICAO / IATA osztály: ---

15. El írások
Jelen termékre az EK irányelv/ veszélyes hulladékokra vonatkozó irányelv szerint nem szükséges külön
jelölés. A vegyi anyagok kezelésekor szokványos óvintézkedéseket kell figyelembe venni.

• Az EGK irányelvek szerinti jelölés:
Nincs.

• Technikai útmutatás a leveg  tisztasága érdekében
A III: osztályba tartozó szerves anyagok mennyisége összesen: < 5 %

• Vízveszélyességi osztály:
Osztály: 2 - a VwVwS el írásnak megfelel en
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16. Egyéb adatok
• A biztonság szempontjából releváns változások

08. Alkotóelemek a munkahelyre vonatkozó, felügyelend  határértékkel.
• R mondatok - A veszélyes anyagokra kockázata

R 10 Gyúlékony

R 20 Belégzés eseténaz egészségre káros

R 36 Irritálja a szemet
R 51/53 Vízi él lényekre mérgez , a vizekben hosszabb távon káros hatással lehet.

Az adatok jelen ismereteinkre támaszkodnak, nem jelentenek azonban garanciát a
termék-tulajdonságokra, és nem alapoznak meg szerz déses jogviszonyt.


