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1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· A termékkel kapcsolatos anyagok
· Kereskedelmi megnevezés: SUPERCEYS UP
· Anyag/készítmény használata
· Információt nyújtó terület: Product safety department.
· Szükség esetén nyujtott információ:
Tel:0034 932606800
Tel emergencias:0034 932606899

2 A veszélyek azonosítása
· A veszély megjelölése:
Xi Irritatív
· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk
A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása
értelmében kötelez .
R 36/37/38 Szem- és b rizgató hatású, izgatja a légutakat.
Cianoakrilát. Veszélyes. Néhány másodperc alatt ragasztó hatást fejt ki a b rön és a szemen. Gyermekekt l
elzárva tartandó.
· Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek
által megadott adatok.

3 Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ
· Kémiai jellemzés
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
7085-85-0 Etil-2-cianoakrilát C>10%
Xi; R 36/37/38
123-31-9 Hidrokinon
Karc. Kat. 3, Muta. Kat. 3;
Xn,
Xi,
N; R 22-40-41-43-68-50
· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

> 75%
0-1%

4 Els segélynyújtási intézkedések
· Belélegzés után: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· B rrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok
esetén kérjünk orvosi tanácsot.
· Lenyelés után: Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.

5 T zvédelmi intézkedések
· Megfelel t zoltószerek:
CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
· Különleges véd felszerelés: Különleges intézkedések nem szükségesek.

6 Intézkedések véletlenszer környezetbe engedés esetén
· Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: Nem szükséges.
· Környezetvédelmi intézkedések: Különleges intézkedések nem szükségesek.
· Tisztítási/eltávolítási eljárások:
Folyadékot megköt anyaggal (homok, kovaföld, savmegköt anyag, univerzális megköt anyag) itassuk fel.
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Gondoskodjunk megfelel szell ztetésr l.

7 Kezelés és tárolás
· Kezelés:
· Információk a biztonságos kezeléshez:
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel szell zésr l és elszívásról.
A tartályokat óvatosan nyissuk és kezeljük.
Kerüljük az aerosol képz dést.
· T z- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Nincsenek különleges követelmények.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.

8 Az expozíció ellen rzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a m szakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képez határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellen rizend határértékekkel rendelkeznek.
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· Személyes véd felszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerekt l, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek el tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Kerüljük a szemmel és b rrel való érintkezést.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési sz rókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú ideig
tartó expozíció esetén környezeti leveg t l független véd álarc szükséges.
· Kézvédelem:
A keszty anyagának át nem ereszt képesség nek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
Megfelel vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
keszty anyagot javasolni.
A keszty anyagának kiválasztása az áttörési id , permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.
· Keszty anyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata el tt vízoldékony b rvéd szert (zsírmentes
rétegképz t vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent,
a keszty anyagának tartóssága el re nem számítható ki, ezért a használat el tt ezt ellen rizni kell.
· Áthatolási id a keszty anyagon
A pontos behatolási id t a keszty gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem: Áttöltéskor véd szemüveg alkalmazása ajánlatos.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok
· Általános adatok
Forma:

Folyékony

Szín:
Szag:

a termék megjelölés szerint.
jellegzetes
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· Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány:
Forráspont/forrási tartomány:

nem meghatározható
70°C

· Lobbanáspont:

Nem alkalmazható

· Öngyulladás:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· S r ség 20°C-nál:

1,05 g/cm3

· Oldhatóság/keverhet ség az alábbiakkal:
Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhet .
Víz:
· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:

0,0 %

10 Stabilitás és reakcióképesség
· Termikus bomlás/kerülend feltételek: Rendeltetésszer használat esetén nincs bomlás.
· Veszélyes reakciók Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11 Toxikológiai információk
· Akut toxicitás:
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
123-31-9 Hidrokinon
Szájon át LD50 320 mg/kg (rat)
· Primer ingerhatás:
· A b rön: Ingerli a bört és a nyálkahártyákat.
· A szemben: Ingerl hatás.
· Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes)
· További toxikológiai információk:
Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás
alapján. A termék az alábbi veszélyekkel jár:
Irritatív

12 Ökológiai információk
· Általános információk:
A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó, (EC)
No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok
mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a
tisztítószer gyártó kérésére megtekinthet k.

13 Ártalmatlanítási szempontok
· Termék:
· Ajánlás: Nem keverhet hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági el írások szabják meg.
H
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14 Szállítási információk
· Tengeri szállítás IMDG:
· Marine pollutant: Nem

15 Szabályozási információk
· EGK irányelvek szerinti jelölés: A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik.
· A termék megjelöl bet je és veszélyjelölése:
Xi Irritatív
· R-mondatok:
36/37/38 Szem- és b rizgató hatású, izgatja a légutakat.
· S-mondatok:
2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
23 A keletkez gázt/füstöt/g zt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelel szöveget a gyártó határozza
meg).
46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak
meg kell mutatni.
56 Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék- gy jt helyre kell vinni.
· Bizonyos elkészítési módok különleges jelölése:
Cianoakrilát. Veszélyes. Néhány másodperc alatt ragasztó hatást fejt ki a b rön és a szemen. Gyermekekt l
elzárva tartandó.
Túlérzékenységet okozó anyagot (anyag neve) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

16 Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerz déses jogviszonyt.

· Lényeges R-mondatok
22
Lenyelve ártalmas.
36/37/38 Szem- és b rizgató hatású, izgatja a légutakat.
40
A rákkelt hatás korlátozott mértékben bizonyított.
41
Súlyos szemkárosodást okozhat.
43
B rrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
50
Nagyon mérgez a vízi szervezetekre.
68
Maradandó egészségkárosodást okozhat.
H

