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1. Termék és vállalat azonosítása.
A készítmény
azonosítása:
Beazonosított
alkalmazásai:

NIDA Sonic n0, A típusú perforált gipszkarton lap
az építőiparban használandó burkolatok, falak, plafonok és válaszfalak elkészítésére.

Cég:
Cím:

Siniat GmbH
Frankfurter LandstraBe 2-4
61440 Oberursel

Tel.: +49 6171 / 61 33 33
Általános vészhívó szám 112

2. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok.
Összetétel: A gipszkarton lap egy gipszrétegből áll, mely kartonnal van bevonva. A gipszréteget kalciumszulfát-dihidrát [CaSO4·2H2O], módosító adalékok, valamint kötési időt szabályozó anyagok,
tartósságot és tűzállóságot növelő szálak és gipszréteget vízszigetelő anyagok képezik.
Komponensek: Kalcium- szulfát-dihidrát, CAS: 7778-18-9; Összetétel > 95%.
Egyéb információk: A termék összetevői nem szerepelnek a veszélyes anyagok, valamint a környezetre
különösen nagy veszélyt jelentő anyagok kimutatásában. A gyártó rendelkezik a termék
összetételét képező mindegyik anyag biztonsági adatlapjaival. A termék emberi életre és
egészségre, valamint környezetre nézvést nem veszélyes besorolású.
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3. A veszély azonosítása
A termék emberi életre és egészségre, valamint környezetre nézvést nem veszélyes besorolású.

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések.
Az expozíció módjától függő eljárási utasítások
Szembe kerülés: Amennyiben a lapok vágásakor és feldolgozásakor por kerül a szembe, úgy tartsa
nyitva a szemet és nagy mennyiségű tiszta vízzel 15 percig mossa, ha az irritáció nem szűnik meg,
forduljon orvoshoz. Érintkezés bőrrel: nincs követelmény.
Belélegzés: A nem megfelelő vágás és feldolgozás a felső légutak és a nyálkahártya irritációjához
vezethet, ebben az esetben vezesse ki az érintett személyt a szabad levegőre.

5. Tűzoltási intézkedések
Tűzveszélyesség: Nem éghető termék. Alkalmas tűzoltószerek: A tűzoltószereket a környezetben égő
anyagoknak megfelelően kell kiválasztani. Nem alkalmas tűzoltószerek: nincs.
Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén vagy magas hőmérsékletnek (> 700 ° C) való kitétel esetén kénés szén-oxidok keletkezhetnek. A személyvédelem eszközei: független légzőkészülék.

6. Eljárás véletlenszerű kiömlés/kibocsátás esetén
Személyi óvintézkedések: nincs követelmény
Környezetvédelmi intézkedések: nincs követelmény
Tisztítási módszerek: szárazon, mechanikusan összeszedni

Az anyag biztonsági adatlapja
Az 1907/2006 sz. irányelvvel összhangban
Nyomtatás dátuma: 25.09.2017

3|oldal

7. A termék kezelése és tárolása
Eljárás: nincs követelmény.
Tárolás: nedvességtől és sérüléstől óvott állapotban tárolandó raklapokon vagy egyenletes felületen
elhelyezett alátéten. Levegő relatív páratartalma <70%.

8. Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem
Expozíció értékelése: 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonságáról
A munkavállalók expozíciójának ellenőrzési paraméterei: nem mutatható ki.
Megfigyelés: a rendelettel összhangban
Expozíció értékelésének módszerei: az expozíció értékelése a vonatkozó előírásokkal összhangban
végezendő el / PN-Z-04008-7:2002 – „Levegőtisztaság-védelem.
Mintavétel. A levegő mintavételének alapelvei a munkahelyen és az eredmények értelmezése. " 2012,
mely összhangban van a 2006. december 18-i, 1907/2006 sz. (EK) Rendelettel PN-Z-04008-7:2002?AZ
2004. december 1 - „Levegőtisztaság-védelem. Mintavétel. A levegő mintavételének alapelvei a
munkahelyen és az eredmények értelmezése. " PN-91/Z-04030/05 – „Levegőtisztaság-védelem.
Portartalom vizsgálata. A munkaterület teljes portartalmának meghatározása szűrő-mérő módszerrel”.
Az expozíció csökkentésének technológiai módszerei: hosszantartó expozíció esetén alkalmazzon
megfelelő elszívó, mechanikus szellőztetést és/vagy légzésvédelmi eszközöket. Személyi
védőfelszerelések: P1 osztályú félmaszk a lap vágásakor és feldolgozásakor, védőszemüveg,
védőfelszerelés.
A környezeti expozíció ellenőrzése: Nincs

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Külső jellemzők: lap
Szín: karton: bézs, szürke
Szag: Szagtalan.

Hőbomlás: cca. 150 °C→ CaSO4 ·0,5 H2O
Lobbanáspont: Tűzálló
Öngyulladási hőmérséklet: nem képes öngyulladásra
Robbanásveszélyes tulajdonságok: nincs.
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Fajsúly: 0,8 – 0,9 g/cm
Oldékonyság (víz) [CaSO4 x 2 H2O]: cca. 2,4 g/l
Oldékonyság (víz): Nincs adat a termékre vonatkozóan

Korróziós tulajdonságok: Acélra maró hatással bír.

10. Stabilitás és reakciókészség
Kerülendő körülmények: kerülje a nedvesedést. Veszélyes bomlástermékek: Az előírásoknak megfelelő
tárolás és kezelés során nem ismert semmilyen veszélyes bomlástermék.
Tűz esetén vagy magas hőmérsékletnek (> 700 C) való kitétel esetén kén- és szén-oxidok
keletkezhetnek.

11. Toxikológiai adatok.
Akut expozíció egészségügyi hatásai: nem ismertek. Krónikus expozíció egészségügyi hatásai: nem
ismertek.
Helyi expozíció egészségügyi hatásai: a vágás és feldolgozás során a szem mechanikusan sérülhet,
továbbá légúti irritáció léphet fel.

12. Ökológiai adatok.
Nincs adat a környezeti mobilitásra, biológiai lebonthatóságra és bioakkumulációra vonatkozóan.
Általános információk: A termék emberi életre és egészségre, valamint környezetre nézvést nem
veszélyezteti az emberi életet és egészséget és a környezetet. A környezetre nézve más fontos
adatokat a 6, 8, és 13-as rész tartalmaz.

13. Ártalmatlanítási szempontok.
A felhasználásból származó hulladék : A termék emberi életre és egészségre, valamint környezetre
nézvést nem veszélyezteti az emberi életet és egészséget és a környezetet.
Hulladék kód : 17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
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14. Szállításra vonatkozó információk.
A termék nem tartozik a szállítás közben veszélyes vegyszerek kategóriájában. A termék nem igényel
különleges kezelést vagy jelölést. Ne hagyja, hogy elázzon.
ADR: Nincs besorolva.
RID: Nincs besorolva.
IMDG: Nincs besorolva.
ICAO/IATA: Nincs besorolva.

15. Szabályozással kapcsolatos információk.
Csomagok jelölése: Figyelmeztető jelzés: nem szükséges. Figyelmeztető mondatok : nem szükséges. A
termék emberi életre és egészségre, valamint környezetre nézvést nem veszélyes besorolású.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok : S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni. S25 Kerülni kell
a szembe jutást. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S36/39
Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni.
Jelen biztonsági adatlap az uniós jogszabályokkal/dokumentumokkal összhangban lett létrehozva:
- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 18 .) a vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi
rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről
- A Bizottság (EU) 2015/830 Rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról.
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16. Egyéb információk.
Módosítások a III. kiadáshoz képest: jelenlegi jogi követelményekhez való hozzáigazítás. A biztonsági
adatlapban az előző kiadáshoz képest létrehozott módosítások az alábbi szombólummal vannak jelölve:
§ Ez a dokumentum a veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozó jogszabályokkal összhangban
készült. A dokumentum kizárólag teljes egészében másolható.

