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Nem tartalmaz veszélyes anyagokat
1. Anyag/Készítmény és Társaság azonosítása
Kereskedelmi megnevezés
Alkalmazási terület
Gyártó/Szállító

Műszaki információ

Hivatalos tanácsadó
szervezet telefonszáma
sürgős esetben

KAIFLEX KKplus, KAIFLEX ST, KAIFLEX EF, KAIFLEX HTplus
Gépészeti berendezések hőszigetelése/védelme
Kaimann GmbH
D-33161 Hövelhof • Hansastrasse 2-5
Tel.: +49 (0) 5257-9850-0 • Fax.: +49 (0) 5257-9850-590
Tel.: +49 (0) 5257-9850-0 • Fax.: +49 (0) 5257-9850-590
msds@kaimann.de
Kaimann Magyarországi Képviselet
H-2081 Piliscsaba • Tó sétány 22
Mobil.: +36-30/9526419 • Tel.: +36-26/575174 • Fax.: +36-26/575174
kaimann@t-online.hu
ETTSZ
Tel: 06-1/4766464 munkaidőben
Ügyeleti telefon: 06-80-201199 éjjel-nappal

2. Veszély azonosítása
Vegyianyag jellemzés/leírás

Zártcellás szerkezetű habanyag, NBR (elasztomer) szintetikus kaucsukból

3. Lehetséges veszélyek
Nincs

4. Elsősegély és intézkedések
Belégzés esetén
Börfelülettre kerüléskor
Szembe kerüléskor
Lenyelés esetén

Nem szükséges speciális intézkedés
Nem szükséges speciális intézkedés
Nem szükséges speciális intézkedés
Ha lehetséges, hányatást okozni

5. Tűzvédelmi intézkedések
Alkalmazandó oltóanyag
Az anyagból származó
különleges veszélyek

Korlátozás mentes
Az égési gázokat ne lélegezük be. Tűzesetkor veszélyes gázok, például
CO vagy CO2 keletkezhetnek. Tűzoltáskor a légutakat védő eszközöket
kell használni.

6. Óvintézkedések nem szándékos szabadon kerüléskor
Személyi óvintézkedések
Környezeti óvintézkedések
Tisztítási eljárások

Nem szükséges
Nem szükséges
Mechanikai úton

Az adatok a jelenlegi ismeret állapotunkat támasztják alá, ámde nem biztosítanak a terméktuladonságokról
és épp ezért nem alapoznak meg szerződéses jogviszont.

Átdolgozva 2012.09.02. A változások (*) jellel jelezve.
Kaimann GmbH • D-33161 Hövelhof • Hansastrasse 2-5
Tel.: +49 (0) 5257-9850-0 • E-mail: info@kaimann.de
www.kaimann.de
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7. Kezelés és tárolás
A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések
Tűz és robbanás veszélyességi
jelzések
Együtt tárolási jelzések
További tárolási feltételekkel
kapcsolatos adatok

Nem szükséges speciális intézkedés
Nem szükséges speciális intézkedés
Nem szükséges speciális intézkedés
Tárolásuk száraz, tiszta, normál relatív páratartalmú (60÷70%) és
hőmérsékletű (0 ⁰C÷ 35 ⁰C) helységekben ajánlott

8. Az érintkezés ellenőrzése/személyi védelem
Általános óvintézkedések
Légzési óvintézkedések
Kéz védelme
Szem védelme

Nem szükséges
Nem szükséges
Nem szükséges
Nem szükséges

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Alak
Színe
Szag
Olvadáspont
Forráspont
Gyulladáspont
Alsó robbanáshatár
Felső robbanáshatár

Csőhéjak, lemezek (öntapadósan is), öntapadós csíkok és szalagok
Fekete vagy szürke
Nem jelemző
Nincs
Nincs
Nehezen éghető (a DIN EN 13501-1 és a DIN 4102-1 szerint)
Közepesen éghető (a DIN EN 13501-1 és a DIN 4102-1 szerint)
Nem alkalmazható
Nem alkalmazható

Relativ testsűrűség 20 ⁰C-on
Vízoldhatóság

Testsűrűsége 40÷100 Kg/m3
Nem oldodó

10. Stabilitás és reakciókészség
Kerülendő körülmények
Veszélyes reakciók
Veszélyes bomlási termékek

Nyílt lánggal való kapcsolat kerülendő
Veszélyes reakció nem ismert
Megfeleő alkalmazáskor nincs bomlási termék

Az adatok a jelenlegi ismeret állapotunkat támasztják alá, ámde nem biztosítanak a terméktuladonságokról
és épp ezért nem alapoznak meg szerződéses jogviszont.
Átdolgozva 2012.09.02. A változások (*) jellel jelezve.
Kaimann GmbH • D-33161 Hövelhof • Hansastrasse 2-5
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11. Toxikológiai tájékoztatás
Alkalmazási tapasztalatok

A felmérések alapján szakszerű kezeléskor és célszerű felhasználáskor
a termék a töllünk független információk alapján, nem okoz káros
egészségügyi hatásokat

12. Környezetvédelmi tájékoztatás
A terméknek nincs vízveszélyességi besorolása

13. Hulladékkezelési szempontok
Kidobható termék
Javaslat lista a szemétkulcsra
az AVV rendelkezés szerint
Kidobható csomagolás

A helyi rendszabályok szerint kezelendő
Hulladék előírás-rendelet: 07.02.13 (műanyaghulladék)
Ajánlás: A rendelet működési terület szerint változhat.
Kérjük tekinse meg a 118/2001 EU rendeletet.
A kartonpapír csomagolás újra felhasználható

14. Szállítási tájékoztatás
Nincs veszélyességi előírás (ADR/RID, IMDG-kód, ICAO-TI/IATA-DGR)

15. Előírások
Nem cimkeköteles a 45/1999 EU előkészítési irányelv szerint

16. Egyéb információk
A Biztonságtechnikai adatlapban szereplő információk a mi ismereteinket
tükrözik, kiegészítve a nemzeti és EU törvényhozással. A megadott
munkahelyi viszonyok tükrözik a felhasználónak ismereteinket és
ellenőrzésünket. A Biztonságtechnikai adatlapban szereplő eredmények
biztonságtechnikai követelményeket írják le, melyekkel termékeink
jelen állás szerint rendelkeznek túlbiztosítás nélkül.

Az adatok a jelenlegi ismeret állapotunkat támasztják alá, ámde nem biztosítanak a terméktuladonságokról
és épp ezért nem alapoznak meg szerződéses jogviszont.
Átdolgozva 2012.09.02. A változások (*) jellel jelezve.
Kaimann GmbH • D-33161 Hövelhof • Hansastrasse 2-5
Tel.: +49 (0) 5257-9850-0 • E-mail: info@kaimann.de
www.kaimann.de

