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BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 
 

 
 Kelt: 2002.12.03. 
 
   1. A készítmény és a gyártó megnevezése: 
  
 1.1. A készítmény megnevezése: 
 
  Megnevezés:  SORITEX öntapadós ragasztóspray. 
 
 1.2. A termék leírása: 
 
   Hajtógázos öntapadós ragasztóspray. 
 
 1.3.  Gyártja: 
 
    Sorim, Franciaország 
            1.4 Forgalmazza:  
    A cég neve :   PlastiPrint Gyártó és Szolgáltató Kft. 
    Címe          :   1211  Budapest,  Bajáki F. u. 27. 
    Ország       :   Magyarország 
 
   2. Összetétel / alkotóelemek: 

 
Veszélyes alkotórészek :  

106-97-8 Bután       10 – 25% 
64742-49-0 Nafta ( petroleum ), hidrokezelt könnyű  10 – 25% 
67-64-1 Aceton       10 – 25% 
108-21-4 Izopropil-acetát      10 – 25% 

 
3. Veszélyesség jelölése:      

 
A termék megjelölő betűje és veszélyjelőlése :   

F + Rendkívül gyúlékony 
R – mondatok :   12 Rendkívül gyúlékony 
S – mondatok :   23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni 
    51 Csak jól szellőztetett helyen használható    
    

A palack nyomás alatt áll. A napfénytől és az 500C –nál magasabb hőmérséklettől ( pl. 
izzólámpa ) óvni kell. Felhasználás után sem szabad felnyitni vagy tűzbe dobni.  
Tilos nyílt lángba vagy izzó felületre szórni. Gyújtóforrásoktól távol kell tartani 
dohányozni tilos. 

 
4. Elsősegély: 
 

Általános információk:  Eszméletlen személyt ne hánytassunk és ne itassunk. 
 

Belégzés  :   Gondoskodjunk friss levegőről, melegről és adott esetben mesterséges   
                       lélegeztetésről. Hívjunk orvost. 
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Bőr :   Azonnal mossuk le vízzel és szapannal és jól öblítsük le. Irritatív ( 
marásos ) panaszok  esetén szakmai ellátás szükséges. 

 
Szem :  A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a 

szemhéjat nyitva tartjuk. Panasz esetén forduljunk szakorvoshoz. 
 

Száj :  Öblitsük ki a szájat és itassunk sok vizet.    
   
 
   5. Tűzvédelem: 
 

Megfelelő tűzoltószerek: 
CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellanálló 
porral oltsuk. 

 
Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek :  

Vízsugár 
 
Az anyag égéstermékei vagy gázai által keltett különleges veszélyeztetettség :  

Tűzeset során Szénmomoxid ( CO ) szabadulhat fel. 
Bizonyos körülmények között a tüzek során egyéb mérgező anyagok nyoma nem zárható 
ki. 

 
Védőfelszerelés : 

Hordjunk tűzálló védőöltözetet és környezeti levegőtől független védőálarcot. 
 
További adatok :   

A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük. 
A szennyezett oltóvizet külön gyűjtsük és ne engedjük bele a csatornába. 

 
6. Óvintézkedések baleset esetén: 
 

Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: 
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésrő 
Tartsuk távol a tűzzforrásokat. 
Viseljünk védőfelszerelést.  
Távolítsuk el a védtelen személyeket. 

 
Környezetvédelmi intézkedések :  

Akadályozzuk meg a csatornába, árkokba és pincékbe való behatolást. Ne hagyjuk 
bekerülni ( felszíni vizekbe ) talajvízbe. 

 
Tisztítási / eltávolítási eljárások :  

Folyadékot megkötő anyaggal ( homok , kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő 
 ( anyag) itassuk fel.   

 
Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről. 

 
  7. Kezelés, tárolás: 
 

Információk a biztonságos kezeléshez : 
Hő és közvetlen napsugárzás ellen védjük. 
Gondoskodjumk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról. 

 
Tűz és robbanásvédelmi információk :  
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Tartsuk távol a tűzforrásokat – ne dohányozzunk.  
Figyelem :  

Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 500C feletti hőmérséklettől. Használat 
után se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el. Ne szórjuk az anyagot lángba vagy 
izzó testekre. 

 
Raktározás :  

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény; 
Hűvös helyen tároljuk. 
Együttes tárolással kapcsolatos információk . Nem szükséges. 

  
 
  8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:  
 

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel : 
106-97-8 Bután 
    TLV Rövid ideig tartó adat : 900 mg / m3  
 Hosszú ideig tartó adat : 300 mg / m3 
67-64-1 Aceton 
   TLV Rövid ideig tartó adat : 1200 mg / m3   
 Hosszú ideig tartó adat : 600 mg / m3   

 
   Általános védekezési és higiéniai intézkedések :  

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. 
 
Légzésvédelem :  

Megfelelő helyiség szellőzés esetén nem szükséges. Elégtelen szellőztetés esetén biztosítani 
kell a légzésvédelmet. 

 
Kézvédelem :  

Az irritatív hatással ( savval ) szemben védelmet nyújtó védőkesztyű. 
 
Szemvédelem : 

 Az irritatív hatással szemben védelmet nyújtó védőszemüveg. Szükség esetén védőálarc. 
 
Testvédelem:  

Az irratatív hatással szemben védelmet nyújtó védőruházat ( az anyagot át nem eresztő 
anyagból ). Oldószerálló, a bőrön át történő felszívódást megakadályozó anyagból készült. 
Terhes nők és fiatalkorúak nem foglalkoztathatók. A munkavállalók rendszeres szakmai 
vizsgálata szükséges. 
 

  9. Fizikai-kémiai tulajdonságok: 
 
Lobbanáspont: Nem alkalmazható, mivel az anyag aerosol. 
Gyúlékonyság ( szilárd, gázhalmazállapotú ) : Nagyon gyúlékony. 
Gyulladási hőmérséklet: 3650C 
Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad. 
Robbanásveszély : Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban robbanásveszályes gőzök és levegő 
képződése lehetséges. 
Robbanási határok :  Alsó  : 1,5 Vol % 
     Felső : 13 Vol  % 
Forma : aerosol 
Szín : színtelen 
Szag : jellegzetes 
Gőznyomás 200C –nál : 8300 hPa 
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Sűrűség : Nincs meghatározva. 
Víz : Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető. 
Oldószer tartalom : Szerves oldoszerek : 85 % 

 
 10. Stabilitás és reakcióképesség: 
 

Termikus bomlás / kerülendő feltételek : Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. 
Veszélyes reakciók: Veszélyes reakciók nem ismeretesek. 
Veszélyes bomlástermékek : Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. 

 
 11. Toxikológiai adatok: 
 

Rendeltetésszerű felhasználás esetén egészség károsító hatással nem kell számolni. 
 
12. Ökotoxicitás:     
 

Általános információk : Jelenleg nem állnek rendelkezésre ökotoxikológiai értékelések.  
     

  
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 
 

Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba, élővízbe, 
talajba. 
A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.   

 
  
14. Szállításra vonatkozó előírások: 
 

ADR/RID szerinti közúti szállítás ( határátlépéssel ) : 
ADR/RID-GGVS/E osztály : 2 
Szám / betű : 5F 
UN-szám : 1950 
Az áru megjelőlése : Aerosol 

 
 
 15. Egyéb: 
 
    A biztonságtechnikai adatlapot a legjobb tudásunk szerint szakirodalmi 
    adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. 
    Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó 
    kötelessége. 


