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1. Anyag / készítmény és cég megnevezése 
 
Kereskedelmi megnevezés  Szuperragasztó - Superkleber 

Gyártó/szállító    Knauf Kft. 
Utca/Postafiók    Knaufstraße 1 
Országjel/Ir.szám/Helység  A - 8940 Weißenbach / Liezen 
Telefon     03612/ 229 71   Telefax 03612 / 246 79 
Információt adó egység:  Labor    Telefon 03612 / 229 71-183 
Segélyinformáció      Segélyhívószám 

2. Lehetséges veszélyek 

Emberre és környezetre vonatkozó különleges óvintézkedések: Nincsenek; 

 
Kiegészítő jelzések, biztonsági mondatok: 
 

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó 
P262 - Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet 
 

EUH208 - 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (2682-20-4),-t és 5-
Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] és 2-Methyl-2Hisothiazol- 3-on [EG nr. 220-239-
6] (3:1) (55965-84-9) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 
 
EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható 
 
Kiegészítés: A termék az (EU) Nr.528/2012 előírás szerint eltartható. Tartalmaz: Pyridin-2-thiol-1-oxid-
ot és nátriumsót (3811-73-2); VOC-tartalom : ≤ 0,1 % (≤ 1 g/L) 
 

3. Összetétel/összetevők adatai 

Kémiai jellemző (készítmény) 
Vékonyágyas ragasztó vizes akrilsavészter-sztirol-diszperzió, cellulózéter, poliakrilát és szervetlen töltőanyagok 
bázisán. 

Kémiai jellemző (alapanyag) 

Anyag megnevezése Koncentrá- 

ció v % 

 

ES szám 

 

CAS Nr 
Az 1272/2008 

EU rendelet 

szerinti 

besorolás 
kvarc - szílicium dioxid < 1% > 20 238-878-4 14808-60-7 - 

-    -     - - 

4. Elsősegélynyújtás 

Szennyeződött ruhát vegyük le. 

Szembe kerülés esetén: Azonnal alaposan bő vízzel öblíteni, észrevehető utóhatás esetén 

szemorvoshoz fordulni; 

Bőrrel való érintkezés esetén: Alaposan vízzel és szappannal megtisztítani, bekrémezni.  

Lenyelés esetén: Azonnal szájat öblíteni, bőségesen vizet inni, orvoshoz fordulni  

5. Tűzvédelmi intézkedések 

Alkalmas oltószerek: 
A termék nem éghető, intézkedéseket a környező tűzhöz igazítani.  

Alkalmatlan oltószerek: 
Nem alkalmazható 
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6. Óvintézkedés az anyag nem szándékos kiszabadulása esetén 

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: 
Szem- és bőrkontaktus megakadályozása. 

Környezetvédelmi intézkedések: 
Nagyobb mennyiség ne kerüljön kezeletlenül a csatornarendszerbe vagy árokba.  

Tisztítási / eltakarítási eljárás 
Mechanikusan felszedni, maradékot vízzel feliszapolni, vizmegkötő anyaggal felszedni.  

7. Kezelés és tárolás 

Kezelés: 
Hűvösen és szárazon tárolni. 
 

Utasítások a biztonságos kezelésért: 
Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükségesek különleges intézkedések. 
Tárolás és tárolóval, tartállyal kapcsolatos követelmények: 
Száraz tárolás. Fagytól, intenzív hőhatástól és napsütéstől óvjuk.  
Tárolási osztály VCI szerint 12 

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei és személyi 
védőfelszerelés 
Kiegészítő utasítások a műszaki berendezések kialakításához: 
A készítmény egy komponense sztirol, n-butylakrilát, etilbenzolt maradványait tartalmazza csekély mértékben, a 
megengedett határkoncentráció alatt. Viszont ezeknél az anyagoknál MAK értékek vannak érvényben. Csekély 
mennyiségben formaldehid maradványok is előfordulhatnak, ami a MAK lista III csoportjába tartozik. 
Rendeltetésszerű felhasználás esetén a termék nem jelent veszélyt, mivel a tapasztalatok szerint lényegesen a 
MAK-értékek alatt maradnak. 
Ezeket az utasításokat az egyik nyersanyagra vonatkozó megfelelő adatok miatt kell átvenni. A termék, 
felhasználási utasítás szerinti felhasználása esetén nem kell kritikus koncentrációval számolni. 

Személyi védőfelszerelés: 

Általános védő és higiéniai intézkedések: 
Munka közben ne együnk és igyunk, viseljünk megfelelő munkaruhát, a munka megkezdése előtt esetleg 
bőrvédőkrém használata. Kerüljük a hosszabb bőrkontaktust és a szembe kerülést. 
Szünetek előtt és a munka végén mossunk kezet. Érzékeny bőr esetén ápolókrém vagy védőkesztyű használata. 

Szemvédelem:     Javasolt; 

Légzésvédelem:    Nem alkalmazható; 

Kézvédelem:     Védőkesztyű javasolt; 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Megjelenés: 
Forma  pasztózus    Szín ófehér 
Szag  enyhén diszperzió szagú 

Biztonsági szempontból fontos adatok    
Állapotváltozás Olvadáspont 0 C víz 

 Forráspont 100 C víz 

Lobbanáspont  nem alkalmazható   
Öngyulladás  nem alkalmazható   
Robbanási határérték  nem alkalmazható   
Gőznyomás 20 C-nál 23 hPa víz 

Fajsúly  20 C-nál kb. 1,65 g/cm3  

Oldhatóság  20 C-nál vízzel oldható g/l  

pH-érték 20 C-nál kb. 8 -  

Viszkozitás 20 C-nál kb. 20.000 mPas merev - pasztózus 
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10. Stabilitás és reakciókészség 
Elkerülendő körülmények:  nem alkalmazható 
Elkerülendő anyagok   nem alkalmazható 
Veszélyes bomlástermékek:   Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás  

11. Toxikológiai adatok 
Akut toxicitás: 
Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű felhasználás esetén tapasztalataink és a rendelkezésünkre álló 
információk alapján a termék nem okoz egészségkárosító hatásokat. 

12. Ökotoxicitás: 
További utasítások: 

A termék előkezelés nélkül (pl. biológiai tisztítóberendezés) nem kerülhet vizekbe. 

A termék abiotikus folyamatok (pl. elevenített iszappal történő adszorpció) teljes mértékben eliminálható a vízből. 
Alacsony koncentrációk megfelelő biológiai szennyvíztisztítóba történő szakszerű befolyatása esetén nem várható 
zavar az eleveniszap lebomlásában. 
A helyi vízelvezetési szabályokat be kell tartani. 

13. Hulladékkezelési utasítások 

Termék: 
Javaslat: A hulladék csökkentése érdekében használjuk fel az eredeti anyagot. Ha ez nem lehetséges, az 

anyag kis mennyisége teljesen kiszáradt állapotban a háztartási hulladékkal megsemmisíthető. 
A tartalmat / tartályt a jóváhagyott gyűjtő válogatási utasításai szerint kell megsemmisíteni.  

Tisztítatlan csomagolások: 
Javaslat: A kiürített csomagolás az ARA-gyűjtőrendszerbe kerülhet.  
 

14. Szállításra vonatkozó előírások 
A nemzeti és nemzetközi előírások alapján nem minősül veszélyes árunak.  
 

15. Előírások 

EU-irányelvek szerinti jelölés: 
A termék jelölése és veszélyességi megjelölése:  
Nem jelölésköteles 

VOC tartalom ≤ 0,1% 

Egyes készítmények különleges megjelölése (A 88/379/EU irányelv II. bekezdése szerint) 
Nincs 

Nemzeti előírások 
Nincsenek 

Vízre való veszélyesség foka  
1 (saját besorolás) 

Egyéb előírások  
Nincsenek 
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16. Előírások 

Anyag megnevezése Koncentrá- ció v % 

EUH208 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (2682-20-
4),-t és 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] és 2-Methyl-
2Hisothiazol- 3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) keveréket tartalmaz. 
Allergiás reakciót válthat ki. 

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható 

Az adatok a kiállítási időpont ismereteinek és tapasztalatainak szintjén alapulnak, nem jelentik a 
terméktulajdonságok garanciáját. Nem változtathatók és más termékre át nem ruházhatók. Változatlan állapotban 
történő sokszorosítása engedélyezett. 
 
A fennálló törvények és rendelkezések figyelembevétele termékünk felhasználójának felelőssége. 
 
A fenti adatok és a csomagoláson feltüntetett adatok közötti mindenkori eltérések az időközbeni szabályozásokból 
adódhatnak. 
 


