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  Biztonsági adatlap (SDB) száma:  168432
V001.1

Felülvizsgálat ideje: 2010.05.17.
LOCTITE 55 

Nyomtatás ideje: 2010.11.23.
 

1.  Anyag/készítmény és társaság/vállalat azonosítása 
 

Kereskedelmi megjelölés:  
Loctite 55 

 
Tervezett alkalmazás: 

Bevonatos nejlonzsinór  
 

A biztonsági adatlapért felelős: 
ua-productsafety.hu@henkel.com  

 
Importáló/Forgalmazó cég:  

Henkel  Magyarország Kft. Adhesive Technologies 
  1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6. 

Telefon:  +36-1-372-5555   
Fax:  +36-1-372-5678 

  

 Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
  1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
  Telefon: +36-1-476-6464 
  Telefax: +36-1-476-1138 

Zöldszám: +36-80-20-11-99 
 

2. A veszélyek azonosítása 
 

A készítmény az érvényes  EU irányelvek és a 44/2000. (XII. 27) EüM. rendelet értelmében nem minősül 
veszélyesnek, nem jelölés köteles. 
Előírásszerű használat esetén nem áll fenn veszély. 

 
 

3. Összetételi információ 
 

Általános kémiai leírás:  
Bevonatos nejlonzsinór 

 
Összetevők az 1907/2006/EK irányelv szerint:  
A termék csőmenetek tömítésére alkalmas bevonatos nejlonzsinór. Az EU-előírások szerint erre a termékre nem 
szükséges Biztonsági Adatlapot kiállítani. 

 
4. Elsősegélynyújtási intézkedések 

 
Bőrrel történő érintkezés:  

Öblítse le folyó vízzel, és szappannal mossa az érintett bőrfelületet.  
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5. Tűzvédelmi intézkedések 

 
Megfelelő tűzoltószerek: 

Víz, szén-dioxid, hab, porral oltó. 
 

6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén 
 

Környezetvédelmi óvintézkedések:  
Nem szükséges különleges környezetvédelmi óvintézkedés.  

 
7. Kezelés és tárolás 

 
Kezelés:  

Nincs speciális kezelési előírás. 
 

Tárolás:  
Tárolja hűvös és száraz helyen. 
Tartsa a tároló edényzetet gondosan lezárva. 

 
8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem 

  
Munkahelyre vonatkozó határértékkel rendelkező összetevők:  

          A 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet értelmében: nincs 
 

Kézvédelem:  
Vegyszerálló védőkesztyű (EN 374). Rövid ideig tartó érintkezésre vagy fröccsenésre megfelelő anyagok 
alkalmazása (javaslat: 30 percnél hosszabb áthatolási időnek megfelelő, min. 2 védelmi index az EN 374 
szerint): nitril gumi (IIR; >= 0,4 mm vastagság). Hosszú ideig tartó, vagy közvetlen érintkezésre megfelelő 
anyagok alkalmazása (javaslat: 480 percnél hosszabb áthatolási időnek megfelelő, min. 6 védelmi index az EN 
374 szerint): nitril gumi (IIR; >= 0,4 mm vastagság). Ez az információ irodalmi hivatkozásokon és a 
kesztyűgyártók által szolgáltatott információkon alapul, vagy hasonló anyagok analógiájából következik. Vegye 
figyelembe, hogy a gyakorlatban a vegyszerálló védőkesztyűk élettartama, számos befolyásoló tényező 
következtében (pl. hőmérséklet) jóval rövidebb lehet, mint az EN 374 szerint meghatározott áthatolási idő. Ha 
elhasználódás, vagy szakadás mutatkozik a kesztyűt ki kell cserélni. 

 
Általános elővigyázatossági és higiéniai szabályok:  

A megfelelő ipari higiéniai gyakorlatot kell követni.  
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

Általános jellemző tulajdonságok:  
Megjelenés   szilárd anyag 

szilárd anyag 
fehér 

 

Szag:  jellegzetes 
 

Fizikai és kémiai jellemző tulajdonságok  
Lobbanáspont   > 93 °C 

Oldhatóság (minőségi) 
(20 °C; Oldószer: víz) 

 Részlegesen oldódik 

VOC tartalom 
(13/1999/EK) 

   < 3 % 

 
10. Stabilitás és reakcióképesség 

 
Kerülendő körülmények: 

Stabil 
 

11. Toxikológiai információk 
 

Orális toxicitás:  
Lenyelés esetén alacsony toxicitású. 
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Belégzési toxicitás:  
Nem ártalmas általános ipari felhasználás mellett. 

 
Bőr irritáció:  

Bőr toxicitása alacsony. 
 

Szemirritáció:  
Nem irritáló.   

 
 

12. Ökológiai információk 
 

Általános ökológiai információ: 
Biológiai és Kémiai Oxigén Igénye (BOI és KOI) jelentéktelen. 
A nejlonzsinórt tartalmazó termék környezeti kockázatával kapcsolatos óvintézkedéseket vegye figyelembe.  
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 

A termék megsemmisítése: 
A helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően kezelendő. 

 
14. Szállítási információk 

 
A RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem minősül veszélyes árunak. 

 
15. Szabályozási információk 

 
A készítmény az érvényes  EU irányelvek és a 44/2000. (XII. 27) EüM. rendelet értelmében nem minősül veszélyesnek, nem 
jelölés köteles. 
Veszélyre utaló szimbólum: - 

 
R-mondatok: 

Nem alkalmazható. 
 

16. Egyéb információk 
 

További információk:  
Az adatok ismereteink mai szintjére alapozódnak és a termék kiszállítási állapotára vonatkoznak. A megadások 
célja, hogy a termékeinkre vonatkozó biztonsági követelményeket leírják, és nem jelentik bármilyen 
meghatározott tulajdonság szavatolását.  
A termék csőmenetek tömítésére alkalmas bevonatos nejlonzsinór. Az EU-előírások szerint erre a termékre nem 
szükséges Biztonsági Adatlapot kiállítani. 

 


