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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

Duplocoll doppelseitiges Klebeband

1.1. Produkto identifikatorius

BO 5209630,    14x3mm, 12m

BO 5207935,    9x3mm,   12m

BO 5207936,    5x3mm,   12m

BO 5209638,    7x3mm,   12m

Kiti prekybinis pavadinimas

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

BOHLE AGĮmonė:

Adresas: Dieselstr. 10

Miestas: D-42781 Haan

Telefonas: Telefaksas:+49 2129 5568-0 +49 2129 5568-282

info@bohle.deEl. paštas:

Klaus NehrenAsmuo pasiteirauti: +49 2129 5568-276Telefonas:

El. paštas: MSDS@bohle.de

www.bohle.comInternet:

ChemieAtsakingas skyrius:

Šis numeris biuro darbo metu užimtas. +49 2129 5568-2761.4. Pagalbos telefono numeris:

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

2.2. Ženklinimo elementai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje
Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

EUH208 Sudėtyje yra 2-etilheksilakrilatas. Gali sukelti alerginę reakciją.

Tam tikrų mišinių specialus ženklinimas

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Nereikia imtis specialių priemonių.

Bendrieji nurodymai

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Anglies dioksidas (CO2), Gesinimo milteliai, Purškianti vandens srovė

Tinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens čiurkšlė

Netinkamos gesinimo priemonės
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5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Azoto oksidai (NOx), Anglies monoksidas, Anglies dioksidas (CO2), Vandenilio cianidas (ciano vandenilio 

rūgštis)

Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą. Ypatinga apsauginė įranga 

gesinant gaisrą. Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba 

vandens telkinius. Jei tai nekelia pavojaus, nepažeistas talpas pašalinkite iš pavojigos zonos.

5.3. Patarimai gaisrininkams

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Vengti: Kontaktas su oda.

Įveskite gerą vėdinimą.

Bendra informacija

 Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkite mechaniškai ir išmeskite atitinkamose talpose.

Kita informacija

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Nieko įprastinio apdorojimo metu. 

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 

Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.

Saugaus naudojimo rekomendacijos

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

 Laikyti sausoje vietoje. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.2. Poveikio kontrolė

Įveskite gerą vėdinimą.

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Žr. 7 skyrių. Nereikia imtis jokių papildomų priemonių.

Saugos ir higienos priemonės

Nereikalaujama

Akių ir (arba) veido apsaugą

Nereikalaujama

Rankų apsauga

Nereikalaujama

Odos apsauga

Nereikalaujama

Kvėpavimo sistemos apsauga
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kietasAgregatinė būsena:

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Spalva: įvair.

labai silpnasKvapas:

Bandymo metodų 

standartai

Būklės pokyčiai

Nesprogi

Sprogumo savybės

savaime nedegantisSavaiminio užsidegimo temperatūra

Tirpumas vandenyje: netirpus

0%Tirpiklio kiekis:

9.2. Kita informacija

100%Kietos medžiagos kiekis:

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra chemiškai stabilus rekomenduojamomis laikymo, naudojimo ir temperatūros sąlygomis.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Dirginimą ir ėsdinimą

Jautrinantis poveikis

Sudėtyje yra 2-etilheksilakrilatas. Gali sukelti alerginę reakciją.

Kancerogeninis, paveldimąsias savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinimo aplinkybės

Laikantis nuostatų ir pasitarus su atliekų surinkimo įmone bei atsakingomis institucijomis galima sudeginti kartu 
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su buitinėmis šiukšlėmis.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Jūrų transportas (IMDG)

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

14.5. Pavojus aplinkai

NePAVOJINGA APLINKAI: 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

No dangerous good in sense of this transport regulation.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES norminė informacija

0%2004/42/EB (VOC):

Nacionaliniai normatyvai

16 SKIRSNIS. Kita informacija

EUH208 Sudėtyje yra 2-etilheksilakrilatas. Gali sukelti alerginę reakciją.

H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų 

paskutinio tiekėjo)
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