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FEJEZET 0. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A folytonos üvegszálból készült termékek az 1907/2006 (EK) számú rendelet (REACH) 3.3. pontja
értelmében az árucikkek (fogyasztási cikkek) közé tartoznak. A termékek nem tartalmaznak olyan
anyagokat, amelyek a szokásos, illetve az ésszerően elıre látható használati körülmények között a
termékbıl felszabadulnának. Ezért az említett rendelet 7.1. pontjának rendelkezései értelmében a
termékben lévı anyagokra vonatkozóan nem áll fenn regisztrálási (bejelentési) kötelezettség. A
termékek biztonsági adatlapját nem kell összeállítani, mivel a rendelet 31. cikke a veszélyes
anyagokra és készítményekre vonatkozik, az árucikkekre nem alkalmazható. A Johns Manville
mindazonáltal meg kívánja adni a vevıi részére a termékek biztonságos kezeléséhez és
használatához szükséges információkat. Habár a rendelet nem ír elı kötelezı formátumot az említett
információk megadására, a Johns Manville megtartja a biztonsági adatlap formát.

FEJEZET 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
Márkanév

:

Chop-Pak® - DuraCore® - DuraChop® -Kytex® - MultiStar®
- StarRov® - StarStran® - ThermoFlow®

A gyártó vagy szállító kontakt adatai
Társaság
Cím

:
:

Telefon
Készítette

:
:

Johns Manville Slovakia, a.s.
Strojárenská 1
91799 Trnava / SZLOVÁKIA
+421 33 5918-249
productsafety@jm.com

FEJEZET 2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS
Egyéb veszélyek
A termékek az árucikkek (fogyasztási cikkek) közé tartoznak, és forgalomba kerülési formájukban
nem jelentenek egészségügyi veszélyt belélegzés útján, a bırrel érintkezve vagy lenyelve. A
termék kezelése során a pornak/részecskéknek való kitettség esetén a bır, a szem és a
légcsövek ideiglenes mechanikai irritációja (viszketés) alakulhat ki, de ez közvetlen érintkezés
hiányában nem következik be. A kitettség megszőnése után a dörzsölési hatás alábbhagy.
FEJEZET 3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVİKRE VONATKOZÓ ADATOK
Kémiai természet
A folytonos üvegszálból készült termékek jellemzõen folytonos (végtelen), 8 ìm-nél nagyobb
átmérõjû, párhuzamos orientációjú üvegszálból készülnek. A szálak felületkezelésnek (írezésnek)
vannak alávetve, amelyekbõl kötegek készülnek. A köteg további feldolgozáson megy keresztül,
majd különbözõ termékek készülnek belõle. Az írezés polimerek felhasználásával történõ
kezelés. Az írezéshez használt készítmény filmképzõ anyagot, felületkezelõ anyagot és további
technológiai segédanyagokat tartalmaz. Az írezõ anyag koncentrációja általában 2% alatt van.
FEJEZET 4. ELSİSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
Általános tanácsok

: Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén

: Friss levegıre kell menni.
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Ha a tünetek nem szőnnek meg, orvost kell hívni.
Bırrel való érintkezés esetén

: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.
Ha bırre került, vízzel jól le kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.

Szembe kerülés esetén

: Ha szembe került, a kontaktlencséket el kell távolítani és
azonnal nagy mennyiségő vízzel ki kell öblíteni, a szemhéjak
alatt is, legalább 15 percig.
Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén

: Ha a tünetek nem szőnnek meg, orvost kell hívni.
Az irritáció csökkentése érdekében vízzel öblítse ki a szájat,
így eltávolíthatja a port és a rostanyagot és igyon sok vizet.

A legfontosabb - akut és
késleltetett - tünetek és
hatások

: Senki által nem ismert.

FEJEZET 5. TŐZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
A megfelelı oltóanyag

: A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelı oltási
intézkedéseket kell tenni.

Tőzoltók különleges
védıfelszerelése

: Ha szükséges, a tőzoltáshoz hordozható légzıkészüléket kell
viselni.

FEJEZET 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŐ EXPOZÍCIÓNÁL
Személyi óvintézkedések,
egyéni védıeszközök és
vészhelyzeti eljárások

: A porképzıdést el kell kerülni.

A területi elhatárolás és a
szennyezésmentesítés
módszerei és anyagai

: Mechanikusan győjtse össze.
Porképzés nélkül kell felszedni és eltávolítani.

FEJEZET 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Biztonságos kezelésre
vonatkozó tanácsok

: A személyi védelemrıl lásd a 8. részt.
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás
területén.

A biztonságos tárolás
feltételei

: Száraz, hővös helyen kell tartani.

FEJEZET 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENİRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM
Összetevık munkahelyre vonatkozó határértékei
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Komponensek

Érték típus
(Az
expozíciós
út)
Általános porkoncentrációNem foglalt
AGW
határértékek (Németország)
(Alveoláris
hányad)
AGW
(Belélegezhe
tı hányad)
Az országos porkoncentráció-határértékeket kell betartani.
Személyi védıfelszerelés
Légutak védelme

Kézvédelem
Megjegyzések

Nyomtatás Dátuma
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CAS szám

Határérték /
Megengedett
koncentráció

Bázis

1,25 mg/m3

DE TRGS
900

10 mg/m3

DE TRGS
900

: Általában nincs szükség személyi légzésvédõ készülékre.
Ha a koncentráció túllépi a munkahelyi kitettségi
határértékeket, használjon a célra alkalmas porvédõ
maszkot.

: Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén védõkesztyût kell
viselni.

Szemvédelem

: Biztonsági szemüveg

Bır- és testvédelem

: Az utasításoknak megfelelı tárolás esetén nincs szükség
speciális védıfelszerelésre.
Ajánlott:
Hosszú ujjú ruha

Egészségügyi intézkedések

: A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján
kell kezelni.

FEJEZET 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Külsı jellemzık

: szilárd

Szag

: enyhe

FEJEZET 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Reakciókészség

: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

Kémiai stabilitás

: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

A veszélyes reakciók
lehetısége

: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
Külön említésre méltó veszély nincs.

Kerülendı körülmények

: Nincs adat
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FEJEZET 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK
További információk
A termék vágása, megırlése vagy más módon történı feldolgozása közben por keletkezhet,
amely nem jelent veszélyt, amennyiben a munkahely légterében az általános porképzıdésre
vonatkozó határértékek (belélegezhetı és alveoláris hányad) betartása megtörténik.
A termék kezelése során a pornak/részecskéknek való kitettség esetén a bır, a szem és a
légcsövek ideiglenes mechanikai irritációja (viszketés) alakulhat ki, de ez közvetlen érintkezés
hiányában nem következik be.A kitettség megszőnése után a dörzsölési hatás alábbhagy.A
folytonos üvegszálak nem rendelkeznek hasadási síkkal, ezért nem hasadnak el hosszanti
irányban, és így nem keletkeznek belılük (8 µm-nél) kisebb átmérıjő üvegszálak. A szálak
inkább keresztirányban törnek, amikor kisebb száldarabok keletkeznek, amelyek átmérıje
azonban megegyezik az eredeti szál átmérıjével.Az erısen aprított és porított üvegszálból
kapott por mikroszkópos tanulmányozása azt mutatja, hogy a por kis mennyiségben tartalmaz
belélegezhetı porrészecskéket.A belélegezhetı részecskék között – a hosszúság és az átmérı
közötti arány alapján – vannak szál jellegőek is (ún. „szilánkok” [shard]).Azonban egyértelmően
megállapítható, hogy ezek a részecskék nem szabályos alakú szálak, hanem száljellegő
méretekkel rendelkezı szabálytalan formájú részecskék.Vizsgálataink eredményei alapján az
ilyen száljellegő porrészecskék koncentrációja üzemeink légterében a vonatkozó munkahelyi
érintkezési határértékeknél hozzávetıleg 50-1000-szeresen kisebb.A kitettség a környezettıl, a
mőveleti körülményektıl és a kitettség idıtartamától függ.

FEJEZET 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
További információk
A termékek tulajdonságai alapján környezeti veszély nem valószínősíthetı.

FEJEZET 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
Hulladékkezelési módszerek
Maradékokból származó
: A helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelıen.
hulladék
FEJEZET 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Nemzetközi szállítási szabályok
A nemzetközi szállítmányozási szabályok alapján ezek a termékek nem minısülnek veszélyes
áruknak.
FEJEZET 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Egyéb szabályozások
Mivel ezek a termékek a legtöbb vegyszerekre vonatkozó nemzetközi szabály szerint árucikknek
minısülnek, összetevıiket nem kell felsorolni a nemzeti jegyzékekben.
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FEJEZET 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK
További információk

Készítette

productsafety@jm.com

A jelen biztonságos használatra vonatkozó utasítások (SUI) kiadványban foglalt adatok a
kiadás idõpontjában rendelkezésre álló információkon alapuló legjobb tudásunk szerint
készült. A rendelkezésre bocsátott információk csupán iránymutatásul szolgálnak a
biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz,
leselejtezéshez és a vészhelyzetek kezeléséhez és nem tekinthetõ szavatosságnak, vagy
minõségi specifikációnak. Az információ kizárólag az adott anyagra vonatkozik és nem
érvényes olyan anyagokra, melyeket egyéb anyagokkal kombináltan, vagy eljárásokban
használnak fel, kivéve ha ez a szövegben meg van határozva.
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