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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1. Termékazonosító 

Az anyag/készítmény neve : Perivallon 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

Az anyag/készítmény felhasználása : Tire repair material 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Az FDS felelős illetékes személy e-mail címe: sds@gbk-ingelheim.de 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám : Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint 

Nincs osztályozva 

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások 

Ismereteink szerint a termék nem jelent különösebb veszélyt, amennyiben az üzemi higiéniára vonatkozó alapvető követelményeket és a biztonsági 

intézkedéseket betartják. 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] 

Címkézés nem alkalmazható 

2.3. Egyéb veszélyek 

Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek 

besoroláshoz 

: Rendelet szerint (EC) No 1907/2006 (REACH), ez a termék nem tartalmaz PBT / vPvB 

anyagok. 

 
 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 

3.1. Anyagok 

Nem alkalmazható 

3.2. Keverékek 

Megjegyzések : Természetes gumi tartalmú vizes emulzió 

Ez a keverék nem tartalmaz a REACH II. Melléklet 3.2 szakaszában meghatározott szempontok szerint említendő anyagokat 

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG 

Webersdorf 11 

5132 Geretsberg - Ausztria 

T +43/7748/7241 - 0 - F +43/7748/7241 - 11 

welcome@kraiburg.at 

mailto:welcome@kraiburg.at
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4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás általános : Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. Hosszan tartó panasznál orvosi 

segítségre van szükség. 

Elsősegélynyújtás belégzést követően : Szabad levegőre kell vinni a gőzök vagy bomlástermékek véletlen belégzése esetén. 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : Mossa le azonnal szappannal és bő vízzel. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon 

orvoshoz. 

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 

követően 

: Hosszú ideig fennálló irritáció esetén forduljon szemorvoshoz. Vegye ki a kontaktlencséket. 

Azonnal sok vízzel, a szemhéj alatt is, legalább 15 percig öblögetni. 

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : Eszméletlen személynek soha nem szabad valamit a szájába tölteni. TILOS hánytatni. 

Hívjon azonnal orvost. A szájat ki kell öblíteni. Itasson sok vizet. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően : Bőrirritációt okozhat. Bőrrel érintkezve érzékeny személyeknél túlérzékenységet válthat ki. 

Tünetek/hatások szemmel való érintkezést 

követően 

: Irritálhatja a szemet. 

Tünetek/hatások lenyelést követően : Lenyelés a felső légutak ingerléséhez és a gyomor-bélrendszer zavarához vezethet. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Tüneti kezelés. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1. Oltóanyag 

A megfelelelő oltóanyag : A termék maga nem ég. Oltási mûveleteket összehangolni a környezeti tûzoldással. 

Nem megfelelő oltóanyag : bő vízsugár. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Tűznél keletkezhet: Szén-monoxid. Szén-dioxid. Nitrogén-oxidok. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Védelem tűzoltás közben : Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes védőruházat. 

Egyéb információk : Veszélyeztetett tartályokat vízporlasztó sugárzással kell hűteni. Égési termékeket és 

kontaminált oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Általános intézkedések : Kerülje a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést. Megfelelő szellőzést kell 

biztosítani. Használjon egyéni védőfelszerelést. Gőzképződés esetén használjon megfelelő 

légzőkészüléket. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Vészhelyzeti tervek : Szellőztesse ki a kiömlés területét. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

Védőfelszerelés : Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. 

szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem". 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Nem szabad a csatornahálózatba/felszíni vízbe/talajvízbe engedni. 
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6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Tisztítási eljárás : Söpörje vagy lapáttal gyűjtse zárt tárolóedénybe ártalmatlanítás céljából. Itassa fel 

közömbös nedvszívó anyaggal (például homok, fűrészpor, univerzális kötőanyag, 

szilikagél). 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

A 7. és 8. szakaszban felsorolt védelmi intézkedések szerint járjon el. További információk a 13. szakaszban. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Biztosítson megfelelő szellőzést. 

Az edény szorosan lezárva tartandó. 

Higiénés intézkedések : A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden 

művelet után mosson kezet. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolási feltételek : Száraz helyen tárolandó. Csak az eredeti tárolóedényben, hűvös és jól szellőző helyen, a 

következőktől távol tartsa: Freezing. 

Nem összeférhető anyagok : égést tápláló anyagok. Savak. 

Tárolási hőmérséklet : 5 – 35 °C 

Kevert tárolásról szóló információ : Tartsuk távol élelmiszertől, italtól, állati takarmánytól. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Lásd az 1. szakaszt. 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

8.1.1. Foglalkozási expozíciós határértékeknek megfelelő és biológiai határértékeknek megfelelő nemzeti 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.1.2. Ajánlott monitoringeljárásokról 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.1.3. Légszennyező anyag keletkezik 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.1.5. Ellenőrző sáv 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. 

8.2.2. Egyéni védőeszközök 

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem 

Szemvédelem: 

Védőszemüveg oldalvédővel (EN 166). Szemöblítő palack tiszta vízzel (EN 15154) 
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8.2.2.2. A bőr védelme 

Bőr- és testvédelem: 

Hosszú ujjú védőruházat. EN ISO 6530 

 

Kézvédelem: 

Ez az ajánlás kizárólag a vegyi összeférhetőségen, és az EN 374 szerinti, laboratóriumi körülmények közötti teszten alapszik. Az alkalmazástól 

függően különböző követelmények léphetnek fel. Ezért kiegészítően figyelembe kell venni a védőkesztyű szállítójának ajánlatait 

 

Kézvédelem 

faj Anyag Permeáció Vastagság (mm) Behatolás Előírás 

Vegyszerálló védőkesztyű Természetes kaucsuk 6 (> 480 perc) ≥ 0.6  EN ISO 374 

8.2.2.3. Légutak védelme 

Légutak védelme: 

Általában nincs szükség egyéni légzésvédő eszközökre 

8.2.2.4. Hőveszély 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések 

Környezeti expozíció-ellenőrzések: 

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

Egyéb információk: 

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Szünetek előtt és munkavégeztével kezet kell mosni. Használat közben tilos az evés, ivás 

vagy dohányzás. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Halmazállapot : Folyékony 

Szín : tejes. 

Szag : ammónia szag. 

Szagküszöbérték : Nem áll rendelkezésre 

Olvadáspont : 0 °C 

Fagyáspont : Nem áll rendelkezésre 

Forrásponttartomány : 100 °C 

Tűzveszélyesség : Nem áll rendelkezésre 

Robbanásveszélyes tulajdonságok : A termék nem robbanásveszélyes. 

Oxidáló tulajdonságok : Az égést nem táplálja. 

Robbanási határértékek : Nem áll rendelkezésre 

Alsó robbanási határ (ARH) : Nem áll rendelkezésre 

Felső robbanási határ (FRH) : Nem áll rendelkezésre 

Lobbanáspont : Nem áll rendelkezésre 

Öngyulladási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre 

Bomlási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre 

pH-érték : ≈ 10 @20°C 

Viszkozitás, kinematikus : Nem áll rendelkezésre 

Viszkozitás, dinamikus : < 200 mPa·s 

Oldékonyság : teljesen keverhető. 20°C-on. 

Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Kow) : Nem áll rendelkezésre 

Gőznyomás : ≈ 24 hPa @20°C 

Gőznyomás 50 °C-on : Nem áll rendelkezésre 

Sűrűség : 1 g/cm³ @20°C 

Relatív sűrűség : Nem áll rendelkezésre 

Relatív gőznyomás 20 °C-on : Nem áll rendelkezésre 

Részecskeméret : Nem alkalmazható 

Részecskeméret eloszlása : Nem alkalmazható 

Részecske alakja : Nem alkalmazható 
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Részecske méretarányai : Nem alkalmazható 

Részecs aggregációs helyzet : Nem alkalmazható 

Részecs agglomerációs helyzet : Nem alkalmazható 

Részecske fajlagos felülete : Nem alkalmazható 

Részecs porzás : Nem alkalmazható 

9.2. Egyéb információk 

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők 

VOC-tartalom : 0 % 

Kiegészítő adatok : Oldószer-elválasztási vizsgálat (%) 0% 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség 

Szokványos tárolási körülmények között nincs bomlás. 

10.2. Kémiai stabilitás 

Normális körülmények között stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Exoterm reakció, ha érintkezik: Erős savak. 

10.4. Kerülendő körülmények 

Termikus felbomlás megakadályozására nem szabad túlhevíteni. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Savak és oxidálószerek. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Veszélyes bomlástermék nem ismert. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk 

Akut toxicitás (szájon át) : Nincs osztályozva 

Akut toxiciás (bőrön át) : Nincs osztályozva 

Akut toxicitás (belégzés) : Nincs osztályozva 
 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Nincs osztályozva 

pH-érték: ≈ 10 @20°C 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Nincs osztályozva 

pH-érték: ≈ 10 @20°C 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nincs osztályozva 

Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva 

Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva 
 

Reprodukciós toxicitás : Nincs osztályozva 
 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Nincs osztályozva 
 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Nincs osztályozva 
 

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva 
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11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ 

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok 

11.2.2. Egyéb információk 

Egyéb információk : Hosszan tartó vagy ismételt érintkezés esetén bőrirritációt okozhat,Lenyelés a felső légutak 

ingerléséhez és a gyomor-bélrendszer zavarához vezethet,A szemmel érintkezve 

valószínűleg irritáló 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás 

Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut) : Nincs osztályozva 

Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú 

(krónikus) 

: Nincs osztályozva 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12.4. A talajban való mobilitás 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12.7. Egyéb káros hatások 

Egyéb káros hatások : Gyengén vizet veszélyeztető 

Kiegészítő adatok : Ne engedje ki felszíni vizekbe vagy csatornákba 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Hulladékkezelési módszerek : Elégethető a hatályos helyi jogszabályoknak megfelelően. Az újrahasznosítás javasolt az 

ártalmatlanítással vagy égetéssel szemben. 

Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok : Az üres tartályokat a helyi újrahasznosítás, visszanyerés vagy hulladékmegsemmisítés 

céljából leadni. Beszennyezett csomagolásokat optimálisan kell kiüríteni, és megfelelő 

tisztítás után ezeket ismét fel lehet használni. Tisztításra alkalmatlan csomagolásokat, mint 

az anyagot kell ártalmatlanítani. 

Európai hulladék katalógus kód (EWC) : 08 04 10 - ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-szám vagy azonosító szám 

Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

14.4. Csomagolási csoport 

Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

14.5. Környezeti veszélyek 

Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

További információk nem állnak rendelkezésre 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

Szárazföldön történő szállítás 

Nem alkalmazható 

 

Tengeri úton történő szállítás 

Nem alkalmazható 

 

Légi úton történő szállítás 

Nem alkalmazható 

 

Belföldi folyami szállítás 

Nem alkalmazható 

 

Vasúti szállítás 

Nem alkalmazható 

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás 

Nem alkalmazható 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

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

15.1.1. EU-előírások 

Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot 

Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot 

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem 

Nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU (2012. július 4.) 

rendeletének hatálya alá eső anyagot. 

Nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves 

szennyező anyagokról hatálya alá tartozó anyago(ka)t 

VOC-tartalom : 0 % 

2012/18/EU (SEVESO III) Irányelv 

Seveso Kiegészítő adatok : Nem tartozik a Seveso III-irányelvhez 

15.1.2. Nemzeti előírások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést 



Perivallon 
Biztonsági Adatlap  
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően 
SDS Nr: 12789-0008 
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16. SZAKASZ: Egyéb információk 

Rövidítések és betűszavak 

ADR Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás 

ADN Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 

IATA Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 

IMDG Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexében 

RID A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 

DOT DOT 

TDG TDG 

REACH A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet 

GHS Globális harmonizált rendszer a vegyszerek besorolásához és megjelöléséhez 

IARC International Agency for Research on Cancer 

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

PBT Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 

PNEC Becsült hatásmentes koncentráció(k) 

CAS CAS-szám (Chemical Abstracts Service) 

IBC-Code Veszélyes vegyi anyagok és egészségkárosító folyadékok tömegáruként történo tengeri szállítására vonatkozó 

nemzetközi biztonsági eloírás 

ATE Becsült akut toxicitási érték 

CLP: Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet 

BCF Biokoncentáricós tényező 

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: a hajók okozta tengeri szennyezodés megakadályozására vonatkozó nemzetközi egyezmény 

ADG Ausztrál veszélyes áruk szállítása 

 

Egyéb információk : A 4-től 8-ig és 10-től 12-ig lévő poziciók adatai részben nem a termék használatára és 

helyes alkalmazására vonatkoznak (lásd a használati-/termék információkat), hanem a 

baleseteknél vagy rendellenességeknél felszabaduló nagyobb mennyiségekre. Az adatok 

kizárólag a termék/termékek biztonsági követelményeit ismertetik és ismereteink mai 

állapotára támaszkodnak. A szállítási specifikáció a mindenkori termék-útmutatóban 

található meg. Önök nem biztosítják a leírt termék / leírt termékek tulajdonságainak 

előállítását a törvényes szavatossági előírások értelmében. 

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó 

követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus 

tulajdonságára vonatkozó garanciaként. 


