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1. Anyag-, készítmény- és cégmegjelölés 
 
SL 334 Pillanatragasztó oldószer 
 
Termék kódja:   SL 334 
Termék neve:   Pillanatragasztó oldószer 
Gyártó/szállító:   ProPart Magyarország Kft. 
      9365 Dénesfa 
      Ságvári u. 1/B 
 
 
2. Összetétel / Alkotórészek 
 
Veszélyes alkotórészek: 

CAS szám Megnevezés Tömeg % Jel(ek) R-mondatok 
67-64-1 Acetone 10-30 F, Xi 11, 36/37/38 
75-52-5 Nitromethane 60-100 Xn 5, 10, 22 

 
 
3. Veszélyesség szerinti besorolás 
 

 
Irritatív 

 
Veszélyjelek: 
Xi Irritatív 
R-mondatok: 
R36/37/38 Irritálja a szemet, a légzıszerveket és a bırt. 
 
 
4. Elsısegélynyújtás 
 
Általános információk: 
Ha kétségek állnak fenn vagy a tünetek nem múlnak, forduljunk orvoshoz. 
Szemmel való érintkezés:  
Kontaktlencsét távolítsuk el. 
A szemet bı, tiszta, folyó vízzel mossuk legalább 15 percen keresztül, miközben a szemhéjat 
nyitva tartjuk. Forduljunk orvoshoz. 
Bırrel történı érintkezés: 
A beszennyezett, átitatott ruházatot azonnal vessük le. 
Az érintett bırt rendszeresen mossuk le meleg vízzel és szappannal. 
Ha lehetséges, a ragasztót távolítsuk el egy tompa tárggyal. 
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Tartós bırirritáció esetén forduljunk orvoshoz. 
Belélegzés esetén: 
A sérültet vigyük friss levegıre, nyugodt helyre, és ha szükséges, hívjunk orvost. 
Lenyelés után:  
Ne okozzunk hányást.  
Igyunk sok vizet. 
Keressük fel az orvost. 
 
 
5. Tőzveszélyesség 
 
Megfelelı oltószerek: 
Az oltószer a környezettıl függ. 
Maga a termék nem ég. 
Biztonsági okokból nem megfelelı oltószerek: 
Víz teljes sugárban. 
Különleges tőzoltási utasítások: 
A tőzfészek közelében lévı, lezárt tartályokat hőtsük vízzel. 
Ne engedjük bejutását a csatornahálózatba. Felfogó készülékben tároljuk. 
Különleges veszélyeztetés: 
A termék mérgezıségével kapcsolatban lásd a 11. pontot, a termék stabilitásával és 
reakciókészségével kapcsolatban pedig a 10. pontot.  
Az égés révén mérgezı gázok keletkeznek. 
Különleges védıfelszerelés tőzoltáskor: 
Környezı levegıtıl független légzıkészüléket és védıruhát viseljünk. 
 
 
6. Óvintézkedés baleset esetén 
 
Személyekre vonatkozó intézkedések: 
Védelmi elıírásokat (7. és 8. pont) be kell tartani. 
Sérülteket biztonságba kell vinni. 
A gızöket ne lélegezzük be. 
Tartsuk távol a gyújtóforrásoktól, és a helyiséget jól szellıztessük ki. 
Környezetvédelmi intézkedések: 
A környezet szennyezésének elkerülésére megfelelı tartályt használjunk. 
Ne engedjük bekerülését a csatornahálózatba. 
Tisztítási eljárások: 
A kifolyt anyagot éghetetlen felitató anyaggal (pl. homok, föld, kovaföld, vermikulit) határoljuk 
körül. 
A helyi elıírások szerinti ártalmatlanításhoz erre szolgáló tartályokban győjtsük (ld. 13. pont). 
 
 
7. Kezelés és tárolás 
 
Kezelés: 
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Információk a biztonságos kezeléshez: 
Munka közben ne együnk, igyunk, dohányozzunk. 
Megfelelı mértékő légcserérıl és/vagy elszívásról gondoskodjunk. 
Mőszaki intézkedések: 
Helyi szellızés vagy légzésvédelem. 
A villamos berendezéseknek a szabványoknak megfelelıen robbanásvédettnek kell lenniük. A 
padlóknak elektromosan vezetınek kell lenni. 
Használati útmutató: 
A csomagolást jól lezárva tartsuk, amikor a terméket nem használjuk. 
Raktározás: 
Elıvigyázatossági intézkedések: 
A tartályokat jól lezárva tartsuk, és hővös helyen tároljuk. 
A címkén lévı utasításokat vegyük figyelembe. 
Raktározási körülmények: 
Száraz, hővös, jól szellızı helyen, kifogástalanul lezárt csomagolásban tároljuk. 
Javasolt tárolási hımérséklet: 0-5 °C (12 hónap) vagy  
javasolt tárolási hımérséklet: 5-25 °C (6 hónap). 
VbF-osztály: AIII 
Összeférhetetlen termékek, amelyeket el kell kerülni: 
Oxidációs szerek. 
Mőszaki intézkedések: 
Áthatolhatatlan talaj, mint felfogó medence. 
Csomagolóanyag: 
Az eredeti csomagolásnak megfelelı. 
 
 
8. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei 
 
Expozíciós határok 

Név Expozíciós határ(ok) 
Ethyl-2-cyanacrylat 
polymethyl methacrylae 

Nem állnak rendelkezésre adatok 
Nem állnak rendelkezésre adatok. 

Expozíciós határok: 
Az expozíciós határokat szakértık határozták meg. Állapítsák meg azokat a határértékeket, 
amelyeket Önöknél alkalmaznak. 
Az expozíció korlátozása és felügyelete: 
Higiéniai intézkedések: 
A diagnosztikai szerekkel végzett munka során szokásos elıvigyázatossági intézkedéseket 
vegyük figyelembe. 
Munka után és a munkaközi szünetek elıtt mossunk kezet vízzel és szappannal.  
Munka közben ne együnk, igyunk vagy dohányozzunk. 
Mőszaki védıintézkedések: 
Megfelelı mértékő szellızésrıl gondoskodjunk, különösen zárt helyiségben. 
Ha lehetséges, a forrásnál elszívóval és jó szellızéssel. 
Személyi védıfelszerelés: 
Légzésvédelem:  
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Légzésvédı készülék szőrıvel (A2) 
Kézvédelem: 
Kesztyőanyag: 
A megfelelı kesztyő kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem további minıségi jellemzıktıl is 
függ, és gyártóról gyártóra eltérı. Mivel a termék több anyagból összeállított készítmény, a 
kesztyő anyagának tartóssága elıre nem számítható ki, ezért a használat elıtt ezt ellenırizni kell. 
Jó tapasztalatokat szereztünk: polietilén kesztyőkkel. 
Áthatolási idı a kesztyőanyagon: 
A különbözı kesztyőanyagok áthatolási ideje, amelyek ezzel a termékkel kapcsolatba kerülnek, 
számunkra nem ismert. 
Az alkalmazást figyelembe véve eldobható kesztyők használatát javasoljuk.  
Egyébként a kesztyőket minden használat után és a legcsekélyebb kopási nyomok vagy 
kilyukadás megállapításakor azonnal ki kell cserélni. 
Testvédelem: 
A munka során megfelelı védıruházatot viseljünk. 
Szemvédelem:  
Szorosan záró védıszemüveg. 
 
 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
Állapot: Folyadék 
Szín Színtelen és átlátszó 
Szag Szúrós szag, irritáló 
pH-érték Nincs meghatározva 
Forráspont / forrási tartomány > 150 °C  
Olvadáspont / Olvadási tartomány Nincs meghatározva 
Lobbanáspont:                                        > 65 °C (closed cup) 
Öngyulladási hımérséklet:  Nincs meghatározva 
Bomlási hımérséklet 
Robbanási határok: 

 
Nem jellemzı 

Gıznyomás <0,2 mm 
Gızsőrőség ± 3 
Párolgási sebesség  
Relatív sőrőség (víz=1) ± 1 (25 °C) 
Oldhatóság vízben Nem keverhetı és nem oldható 
Oldhatóság oldószerben acetonban 
Viszkozitás ± 3-5 mPa.s (25 °C) 
További adatok: V.O.C. (V.O.S.) = 0 gr/l 

 
 
10. Stabilitás és reakciókészség 
 
Elkerülendı körülmények: 
A 7. pontban ajánlott tárolási és alkalmazási körülmények között stabil. 
Veszélyes bomlási termékek: 



BBIIZZTTOONNSSÁÁGGII  AADDAATTLLAAPP  
az EU/91/EEC direktíva szerint 

 

 

Kibocsátás dátuma: 2007. július 1.  

 

Ismeretlen. 
Elkerülendı anyagok: 
Oxidációs szerek. 
 
 
11. Toxikológiai adatok 
 
Akut toxicitás: 
Belélegzés: 
Irritálja a légutakat. 
Bırrel történı érintkezés: 
A bır irritációja és kipirosodása. 
Szembejutás: 
A szem irritációja. 
Lenyelés: 
Nincs meghatározva. 
A lenyelés valószínőtlen, mivel a termék a szájban kikeményedik. 
 
Krónikus toxicitás: 
Kancerogenitás: 
Mutagenitás: 
Reprodukciós toxicitás: 
 
 
12                  Ökotoxicitás 
 
Ökotoxicitás: 
Általános információk: 
A készítményrıl nem állnak rendelkezésre adatok. 
Toxicitás halakra: 
Ismeretlen. 
Bakteriológiai toxicitás: 
Ismeretlen. 
Toxicitás halakra: 
Ismeretlen. 
Bioakkumuláció: 
Mobilitás: 
Perzisztencia és lebonthatóság: 
Nem áll rendelkezésre. 
Bioakkumulációs potenciál: 
Nem áll rendelkezésre. 
Eloszlási együttható (n-oktanol/víz): 
 
 
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 
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Felhasználatlan termék: Üres tartályokat és a hulladékot a helyi elıírások szerint kezelni. 
Európai hulladékkatalógus: 08 04 09* 
Tisztítatlan csomagolások: Üres tartályokat és a hulladékot a helyi elıírások szerint kezelni. 
Európai hulladékkatalógus: 15 01 10* 
 
 
14. Szállításra vonatkozó elıírások 
 
Közúti forgalom (ADR) Nincs 
UN szám 
Osztály 
Szám/bető 
Csomagolási csoport 
Veszélyességi címke 
Küldemény pontos neve 
Baleseti lap 
Tengeri közlekedés (IMDG) 
IMO osztály 
Az áru pontos megnevezése (Proper Shipping Name) 
EMS szám 
Tengerkárosító anyag (Marine Pollutant) 
Csomagolási csoport 
Légi közlekedés (IATA/ICAO) 
ICAO/IATA osztály 
Veszélyességi jelölés 
 
 
15. Szabályozási információk 
 

 
Irritatív 

 
Címkék: 
Veszélyes termékek besorolásáról, csomagolásáról és címkézésérıl szóló EK-direktívák szerint. 
Veszélyjelek: Xi Irritatív 
R-mondatok: 
R36/37/38 Irritálja a szemet, a légzıszerveket és a bırt. 
S-mondatok: 
S23.4 Gızeit ne lélegezzük be. 
S24/25 Kerüljük el a szembejutást és a bırrel történı érintkezést. 
S26 Szembejutás esetén azonnal mossuk ki vízzel, és forduljunk orvoshoz. 
S36/37 Munka közben viseljünk megfelelı védıkesztyőt és védıruhát. 
További információk: 
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Vigyázat – ciano-akrilát – Másodpercek alatt összeragasztja a szemet és a bırt. 
Gyermekektıl elzárva tartandó. 
 
 
16 Egyéb információk 
 
R-mondatok: 
R36/37/38 Irritálja a szemet, a légzıszerveket és a bırt. 
 


