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1.    Termék és gyártó megnevezése, azonosítása 
 
1.1. A termék megnevezése: Ablonczy Hıszigetelılap ragasztó 
1.2. A termék felhasználása: EPS hıszigetelılap ragasztására és üvegháló beágyazására 
1.3. A gyártó megnevezése:  Ablonczy Vegyitermék Technikai Kft. 
                             Postacím:  3535, Miskolc, Honvéd u.48. 
                         Telefon/fax:  46/530-406 
                                    Mail:  ablonczy@ablonczy.hu 
      A forgalmazó megnevezése: Ablonczy Vegyitermék Technikai Kft. 
                                            Postacím:  3535, Miskolc, Honvéd u.48. 
                                        Telefon/fax:  46/530-406 
                                                   Mail: ablonczy@ablonczy.hu 
1.5. Sürgısségi telefonszám:  
       Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat (ETTSZ) Tel: + 36 1 476 6464 
                                                                                          + 36 80 201 199 (zöld szám) 
      Biztonságtechnikai adatlapért felelıs személy:  
 
    Név:      Ablonczy Attila 
    Tel:       +3646/530-406 
    E-mail:  ablonczy@ablonczy.hu 
                                                                                       
2.A veszélyek azonosítása 
 
2.1. A termék jelölés köteles 

       Veszélyjel megjelölés a csomagoláson: „Xi” Irritatív   
 
2.2  Különleges veszélyek: R 36 - Szemizgató hatású 
                                            R 37 – Izgatja a légutakat 
                                            R 38 – Bırizgató hatású 
                                            R 41 – Súlyos szemkárosodást okozhat 
                                            R 43 – Bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 
                                                          (szenzibilizáló hatású lehet)  
 
 



 
 
 
BIZTONSÁGI ADATLAP – ABLONCZY H İSZIGETELİLAP RAGASZTÓ 5/2. 
 
 
3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ 
 
3.1. Vegyi összetétel: Mőgyanta kötıanyagú, cementtartalmú készítmény  
Cementtartalma: max: 30 % 
CAS szám: 65997-15-1 
EINECS szám: 2660434 
 
Kiegészítı információ a cementre vonatkozólag: A termék vízoldható króm((VI) redukáló 
anyag, fı tömegében FeSO4.nH2O(n=1,4 vagy 7)) tartalma max. 2 mg/kg, ezt a vas-szulfátot 
tartalmazó redukáló anyag max. 0,8 m/m% adagolása biztosítja. Az „ingerlı hatású” 
veszélymegjelölés nem vonatkozik a száraz porra, ez csak a nedvesség bejutása vagy vízzel 
történı összekeverése esetén áll fenn. 
A kötıanyagra vonatkozólag: kopolimerek vinil – acetátból és etilénbıl, ásványi 
anyagokkal és védıkolloiddal.  
A kötıanyag az 1999/45/EK irányelv értelmében nem veszélyes készítmény. 
 
4. Elsısegélynyújtási intézkedések 
 
4.1. Belélegzés: Gondoskodjunk friss levegırıl. Panasz esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 
4.2. Bırrel érintkezés: A bırrel való érintkezés után a bırfelületet vízzel alaposan le  
       kell mosni! 
4.3. Lenyelés: Lenyelés után a szájüreget ki kell mosni! Azonnal  
       orvoshoz kell fordulni! A csomagolást mutassuk be! 
4.5. Szembe kerülés: Szembe kerülés esetén a szemhéjakat széthúzva bı vízzel alaposan  
       ki kell mosni, tartós irritáció esetén orvoshoz kell fordulni! 
 
5. Tőzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Tőzveszélyességi osztály: A termék nem tőzveszélyes, ezért az anyag és égéstermékei 
vagy a keletkezı gázok miatti különleges veszélyeztetés nincs.  
5.2. Tőz esetén alkalmas oltóanyag: Por, hab, vízpermet, szén-dioxid. 
5.3. Alkalmatlan oltóanyag: nincs 
5.4. Különleges eljárás tőzoltás során: Különleges módszer, felszerelés tőz esetén nincs. 
 

 6. Intézkedések véletlenszerő környezetbe engedés esetén 
 
6.1. Személyekre alkalmazandó elıírások a 8. pontban 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Az anyag vízbe kerülését, valamint elfolyását      
csatornarendszerbe és derítıbe jutását kerülni kell. 
6.3. Szennyezésmentesítés: A kiömlött anyagot nedvességfelszívó anyagokkal (homok, 
főrészpor) fel kell itatni, majd fel kell szedni. A lepergett és megkötött anyag építési 
törmelékként távolítható el. 
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7.  A termék kezelése és tárolása: 
 
7.1. Kezelés: Szakszerő alkalmazásnál nem szükségesek különleges intézkedések.  
                     Kerülni kell a porképzıdést. 
7.2. Tárolás: Bontatlan csomagolásban, nedvességtıl védett száraz helyen. 
 
8. Az expozíció ellenırzése/egyéni védelem 
 
8.1. Expozíciós határértékek: Egyéb inart porok a 25/2000 (IX.30.) EÜM-SzCsM együttes 
rendelet I.sz.melléklet 1.2.1 pontja szerint 
8.2. Információk a mőszaki berendezések kialakításához: nincs 
8.3. Személyi védıeszközök 
       Légzésvédelem:  Porképzıdésnél porálarc 
       Kézvédelem:      Védıkesztyő 
       Szemvédelem:   Védıszemüveg 
       Bırvédelem:      Szabványos munkaruha viselendı. 
8.4. Általános óvintézkedések 
      Óvatos, körültekintı munkával kerülni kell a termékkel való közvetlen érintkezést, annak  
bırre, szembe jutását. Munka közben étkezni és dohányozni nem szabad! 
Az anyagot gyermekek elıl elzárva kell tartani! 
A munkahelyen kézmosási lehetıségrıl gondoskodni kell!  
A munka befejezését követıen folyóvizes tisztálkodást kell végezni! 
 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Megjelenés: Szín:  szürke 
                           Állag:  por 
                           Szag:  nincs 
 
9.2. Biztonság szempontjából fontos adatok 
  
       Laza halmazsőrőség: 1166 kg/m3 
       Oldhatóság, keverhetıség: vízzel kicsapódás nélkül hígítható 
       Forráspont: nincs adat 
       Gyulladáspont: nem alkalmazható 
       Tőzveszélyesség: nem tőzveszélyes 
        
10. Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Kerülendı körülmények: Magas páratartalomtól, nedvességtıl óvni kell. 

10.2. Veszélyes bomlástermékek: Szokásos alkalmazás esetén nem bomlik. 

10.3. Veszélyes reakciók: Vízzel lúgosan reagál 
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11. Toxikológiai adatok  

Az Ablonczy Hıszigetelılap ragasztónak, szakszerő kezelése esetén tapasztalataink és 

információink szerint nincs egészségkárosító hatása. 

12. Ökotoxicitás 

A termék nem juthat élı vizekbe, talajba, közcsatornákba, derítıkbe. 

13. Ártalmatlanítási szempontok 

A termék kikeményedés után, mint építési törmelék távolítandó el.  

Kommunális hulladékkal eltávolítani tilos! 

14. Szállítási információk 

A nemzeti és nemzetközi szállítási elıírások értelmében nem minısül veszélyes anyagnak. 
Az ADR/RID, GGVS/GGVE, ADN/ADR, IMDG/GGVSee, ICAO-TI és IATA-DGR 
osztályok szerint nem megjelölés-köteles. 
Szárazföldi szállítás:  RID/ADR        Nem veszélyes áru 
Tengeri szállítás      :  ADN/IMDG    Nem veszélyes áru 
Légi szállítás           :  ICAO/IATA    Nem veszélyes áru 
 
Szállítása lezárt csomagolásban, tőzı naptól védve. 
Az anyag kiömlését meg kell akadályozni. 
 
15. Szabályozási információk 
 

Veszélyjel és veszélyszimbólum: Xi irritatív      
 
 
Veszélyes anyagok veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:  
                                                                     R 36 – Szemizgató hatású 
                                                                     R 37 – Izgatja a légutakat 
                                                                     R 38 – Bırizgató hatású 
                                                                     R 41 – Súlyos szemkárosodást okozhat 
                                                                     R 43 – Bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 
 
Megjegyzés: Az „Xi = ingerlı hatású” veszélymegjelölés nem vonatkozik a száraz porra, ez 
csak a nedvesség bejutása vagy vízzel történı összekeverése esetén áll fenn. 
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Veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok :  
 
                                                                    S   2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet 
                                                                    S 24 – Bırrel való érintkezés kerülendı 
                                                                    S 25 – Kerülni kell a szembe jutást 
                                                                    S 26 – Ha szembe kerül, azonnal ki kell mosni és                         
                                                                               Orvoshoz kell fordulni 
                                                                    S 37 – Megfelelı védıkesztyőt kell viselni 
 
Hazai jogszabályok: 
 
2000. évi XXV.tv a kémiai biztonságról 
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 
33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. 
(XII.27.) EüM rendelet módosításáról 
26/2007. (VI.7.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. 
(XII.27.) EüM rendelet módosításáról 
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
3/2006 (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérıl 
2000. évi XLIII. tv a hulladékgazdálkodásról 
1993. évi XCIII. tv a munkavédelemrıl 
 
16. Egyéb információk 
 
A feltüntetett adatok megfelelnek a nemzeti elıírásoknak. 
Az adatlapot a jelenlegi ismeretek alapján, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, ez 
azonban az adatok teljeskörőségére nem jelent biztosítékot. 
Az adatok a termék biztonsági szempontból fontos jellemzıinek a leírására szolgálnak, 
viszont nem vonatkoznak az anyag tulajdonságainak a biztosítására. 
A hatályos vonatkozó rendeletek és törvények betartásáért a terméket felhasználók a 
felelısek. 
A biztonsági adatlap a termékre vonatkozó mőszaki ismertetıt (felhasználási utasítást) nem 
helyettesíti, terméktanúsításra (minıségtanúsításra), megfelelısség igazolására nem 
használható. 


