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

· 1.1 Termékazonosító 
 

· Kereskedelmi megnevezés: Blue Panel 50134G MONO 
 

· Cikkszám: 50134G 
· 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 
· Alkalmazási szektor 
SU3  Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben 
való felhasználása 
SU22  Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, 
szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek) 

· Gyártmánykategória PC1  Ragasztó- és szigetelőanyagok 
· Folyamat kategória 
PROC4  Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az 
expozíció lehetősége 

· Kategorizálás környezetbe való kijutás alapján 
ERC5  Mátrixra vagy abba való beépüléshez vezető ipari felhasználás 

· Anyag/készítmény használata : Ragasztóanyag 
 

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
· Gyártó/szállító: 
EMFI S.A.S. 
3 RUE ETTORE BUGATTI 
BP 40030 
67501 HAGUENAU CEDEX 
Franciaország 
Tel. : +33 (0)3 88 90 60 00 
Fax : +33 (0)3 88 73 48 38 
E-mail : emfi.sdsquestions@mmm.com 
Internet : http://www.emfi.com 

 

· Információt nyujtó terület: Termékbiztonsági osztály 
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: ORFILA : 33 1 45 42 59 59 (FRANCE) 

 
 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 
 

· 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása 
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás 
Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. 
Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
Resp. Sens. 1 H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. 
Skin Sens. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
Carc. 2 H351 Feltehetően rákot okoz. 
STOT SE 3 H335 Légúti irritációt okozhat. 
STOT RE 2 H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 

· 2.2 Címkézési elemek 
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés 
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról 
szóló rendelet) szerint osztályozva és címkézve. 

(folytatás a 2. oldalon) 
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· Veszélyt jelző piktogramok 

 
 
 
 

GHS07   GHS08 

(folytatás az 1. oldalról)

 
· Figyelmeztetés Veszély 

 

· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez: 
4,4'-Metiléndifenil-diizocianát C>25% 

· Figyelmeztető mondatok 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H351 Feltehetően rákot okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 

· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 
P260                     A gőzök belélegzése tilos. 
P284                     Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 
P280                     Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P302+P352           HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P501                     Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi 

szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni. 
· Mondatok eladás esetén a nagyközönség : 
A termék használata a diizocianátokra már érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki. 
Asztmában, ekcémában vagy bőrbetegségben szenvedő személyek kerüljék az érintkezést termékkel, 
a bőrrel való érintkezést is beleértve. 
A terméket elégtelen szellőzési feltételek mellett csak megfelelő (azaz az EN 14387 szabvány szerinti 

A1 típusú) gázszűrő betéttel ellátott gázmaszkot viselve szabad használni. 
P405 Elzárva tárolandó. 

·  Óvatosság mondatok ajánlott P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
· Pótlólagos adatok : 
Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

· 2.3 Egyéb veszélyek 
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
· PBT: Nem alkalmazható 
· vPvB: Nem alkalmazható 

 
 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 

· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek 
· Leírás: 
Adhésif contenant un prépolymčre de polyuréthanne ŕ base de diisocyanate de diphénylméthane. 
Klebstoff auf Basis von Polyurethan Prepolymer mit Diphenylmethandiisocyanat. 
Adhesive containing a polyurethane prepolymer based on diphenylmethanediisocyanate 

(folytatás a 3. oldalon) 
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· Veszélyes alkotórészek: 
CAS: 101-68-8 
EINECS: 202-966-0 
Reg.nr.: 01-2119457014-47 

4,4'-Metiléndifenil-diizocianát C>25% 10-20% 
Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; 
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin 

Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 
· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található. 

 
 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
 

· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
· Általános információk: 
A mérgezési tünetek csak több óra elteltével lépnek fel, ezért orvosi felügyelet szükséges a baleset 
bekövetkeztétől számított 8 órán keresztül. 

· Belélegzés után: 
Gondoskodjunk friss levegőről, melegről és adott esetben mesterséges lélegeztetésről. Tartós 
panaszok esetén konzultáljunk orvossal. 
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék. 

· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól üblítsük 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: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget. 
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 
Rosszullét 
Fejfájás 
Rossz közérzet 
Köhögés 
Légszomj 

· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

 
 

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések 
 

· 5.1 Oltóanyag 
· Megfelelő tűzoltószerek: CO2, poroltó vagy vízsugár. 
· Biztonsági okokból nem megfelelő tőzoltószerek: Vízsugár 
· 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek 
Tűzeset során felszabadulhat: 
Nitrogénoxidok (NOx) 
Szénmonoxid (CO) 
Bizonyos körülmények között a tüzek során mérgező anyagok nyoma nem zárható ki, mint például: 
Ciánhidrogén (HCN) 
Isocyanates 

· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 
· Különleges védőfelszerelés: Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot. 

 
 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 
 

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
A kifolyó/kiszóródó termék fokozott csúszási veszélyt jelent. 
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről. 

(folytatás a 4. oldalon) 
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A gőzök/por/aerosol hatása esetén védőálarcot használjunk. 

(folytatás a 3. oldalról)

· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe. 
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 
Mechanikusan vegyük fel. 
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) 
itassuk fel. 
Megfelelő tartályokban szállítsuk visszanyerésig vagy eltávolításig. 
Nicht sie zumachen (Reaktion mit Wasser unter Bildung von Kohlendioxyd). 
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el. 

· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra 
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat. 
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat. 
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat. 

 
 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 

· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról. 

· Tűz- és robbanásvédelmi információk: 
Zárt rendszerek gőzterében éghető anyagok nyomai gyülhetnek össze, ezért tartsuk távol a 
tűzforrásokat. 

 

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
· Raktározás: 
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: 
Hűvös helyen tároljuk. 
Gondoskodjunk a tartályok szellőzéséről. 

· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges. 
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: 
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk. 
Légnedvességtől és víztől védjük. 

· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

 
 

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem 
 

· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: 
További adatok nincsenek; lásd 7. pontot. 

 

· 8.1 Ellenőrzési paraméterek 
 

· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: 
101-68-8 4,4'-Metiléndifenil-diizocianát C>25% 
TLV CK-érték: 0,05 mg/m3

 

AK-érték: 0,05 mg/m3
 

i, sz 
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. 

 

· 8.2 Az expozíció elleni védekezés 
· Személyes védőfelszerelés: 
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések: 
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. 
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le. 
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(folytatás az 5. oldalon) 
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Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk. 

· Légzésvédelem: 

(folytatás a 4. oldalról)

Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy 
hosszú ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges. 
Rövid ideig alkalmazott szűrőkészülék. 
AB/P3 szűrő 

· Kézvédelem: 
Nitril gumijaste rokavice. 
- 

· Szemvédelem: Jól záró védőszemüveg. 
· Testvédelem: Védőruházat. 

 
 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
· Általános adatok 
· Külső jellemzők: 

Forma:                                                        Folyékony 
Szín:                                                           átlátszó 

· Szag:                                                             nélkül 

· Állapotváltozás 
Olvadáspont/olvadási tartomány:           nem meghatározható 
Forráspont/forrási tartomány:                 Nincs meghatározva 

· Robbanáspont:                                            > 100 °C 
· Gyulladási hőmérséklet:                             > 200 °C 
· Öngyulladás:                                                Az anyag magától nem gyullad 20 °C-nál 
· Robbanásveszély:                                       Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. 
· Sűrűség 20 °C-nál:                                       1,06 
· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: 

Víz:                                                             Oldhatatlan. 
· Viszkozitás: 

dinamikai 20 °C-nál:                                  6 000 mPa.s 
· 9.2 Egyéb információk                                 További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· VOC                                                               < 0,1% 

 
 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· 10.2 Kémiai stabilitás 
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. 
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége 
Alkoholokkal, aminokkal, vizes savakkal és lúgokkal létrejövő reakció. 
Réagit avec l'eau en dégageant du gaz carbonique.Dans des récipients fermés,risque d'éclatement des 
fűts suite ŕ une surpression. 
Reaktion mit Wasser unter Bildung von Kohlendioxyd.In verschlossenen Gefäßen,Berstgefahr wegen 
des hohen Dampfdruckes. 
Reacts with water forming carbon dioxide.Danger of receptacles bursting because of vapour 
overpressure. 

(folytatás a 6. oldalon) 
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· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. 

 
 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
 

· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
· Primer ingerhatás: 
· Bőrkorrózió/bőrirritáció 
Bőrirritáló hatású. 

· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 
Súlyos szemirritációt okoz. 

· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció 
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. 
Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

· További toxikológiai információk: 
Les personnes qui ont des antécédents d'asthme ou d'allergies, des difficultés respiratoires chroniques 
ou périodiques, ne doivent en aucun cas mettre en oeuvre cette préparation. L'examen régulier des 
fonctions de la langue peut ętre fait sur les personnes qui appliquent par projection cette préparation. 
Die Personen, die schon Asthma oder Allergien, chronische oder periodische Atmungsprobleme hatten, 
sollen dieses Produkt auf keinen 
Fall anwenden. 
Persons having a history of asthma or of allergies, chronic or recurring difficulties in breathing, must 
never use this preparation. 

· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás) 
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
· Rákkeltő hatás 
Feltehetően rákot okoz. 

· Reprodukciós toxicitás 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 
Légúti irritációt okozhat. 

· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 

· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok 
 

· 12.1 Toxicitás 
· Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· További ökológiai információk: 
· Általános információk: 
1 (D) (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti. 
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba. 

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
· PBT: Nem alkalmazható 
· vPvB: Nem alkalmazható 

(folytatás a 7. oldalon) 
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· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

(folytatás a 6. oldalról)

 
 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek 
· Ajánlás: A hatósági előírások figyelembe vétele mellett különleges kezelés céljából elszállítandó. 
· A hulladékkulcs száma: 08 04 09* 

 

· Tisztítatlan csomagolások: 
· Ajánlás: 
A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. 
Les emballages peuvent ętre décontaminés par exemple avec un mélange de 5 % de carbonate de 
sodium et 95 % d'eau. Additionner ce décontaminant aux résidus et laisser agir pendant plusieurs jours 
jusqu'ŕ ce qu'aucune réaction ne soit constatée. 
Die Verpackung kann zum Beispiel mit einer Mischung von 5 % Natriumcarbonat und 95 % Wasser 
entseucht werden. Mehrere Tage lang bis zum Ende der Reaktion warten. 
The packagings may be decontaminated for example with a mixture of sodium carbonate and 95 % of 
water. Let react during several days until no reaction occurs. 

 
 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

· 14.1 UN-szám 
· ADR, ADN, IMDG, IATA                                         Érvénytelen 
· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
· ADR, ADN, IMDG                                                   Érvénytelen 
· IATA                                                                        Not regulated 
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

 

· ADR, ADN, IMDG, IATA 
· osztály                                                                    Érvénytelen 
· 14.4 Csomagolási csoport 
· ADR, IMDG, IATA                                                   Érvénytelen 
· 14.5 Környezeti veszélyek: 
· Marine pollutant:                                                   Nem 
· 14.6 A felhasználót érintő különleges 
óvintézkedések                                                     Nem alkalmazható 

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az 
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás        Nem alkalmazható 

· UN "Model Regulation":                                       Érvénytelen 
 
 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

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

 

· Irányelv 2012/18/EU 
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva 

(folytatás a 8. oldalon) 
HU 

 
 
 
 
 
 
 
 
42.0.11



oldalszám: 8/8 
Biztonsági adatlap 

1907/2006/EK, 31. cikk szerint 
A nyomtatás kelte 21.04.2016 Felülvizsgálat 21.04.2016 

 

 
Kereskedelmi megnevezés: Blue Panel 50134G MONO 

 
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. 

(folytatás a 7. oldalról)

 
 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak 
garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. 
- 

 

· Lényeges mondatok 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H351 Feltehetően rákot okoz. 
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 

 

· Az adatlapot kiállító szerv: Laboratorium 
· Kapcsolattartási partner: cf. § 1 
· . * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak 
· Rövidítések és mozaikszavak: 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations 
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1 
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2 
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