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1. Anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása 
 
Kereskedelmi megnevezés:   amasan préselt forrasztó szalmiák 
 
Gyártó:    Jürgen Armack GmbH 

Oststrasse 104   Tel.: +49/40/522 10 36 
D-22844 Norderstedt  Fax: +49/40/526 48 13 

 
 Forgalmazó:   Jürgen Armack Kft   Tel.: +36/1/4111732 
     H-1139 Budapest, Üteg u.21  Fax: +36/1/4111733 

 
Veszély esetén használatos telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)  

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel.: +36/80/201199  

 
2. Veszélyességi besorolás 

 
Veszélyességi megjelölés:   Xn – egészségre ártalmas 

  
Különleges veszélyességi utalások emberre és környezetre vonatkozóan:  
R mondatok  R22  Lenyelve ártalmas 

   R36 Szemizgató hatású 
 

3. Alkotórészekre vonatkozó összetétel / információ 
 

Vegyi jellemzés:  
 
Tartalom: Anyag   CAS-szám Jelzés   R-tétel  
100 %  ammónium klorid  12125-02-9 Xn – egészségre ártalmas 22-36   
 

4. Elsősegély nyújtási intézkedések 
 
Bőr érintése esetén: Mossa le az érintett bőrfelületet szappanos vízzel. Tartós ingerlő érzés esetén forduljon orvoshoz. 
Szemmel való érintkezés: Ha a készítmény a szemet éri, öblítse le vízzel legkevesebb 15 percig. Az öblítést nyitott szemhéjjal 
végezni; ha visel kontaktlencsét, azt előtte el kell távolítani. Tartós ingerlő érzés esetén forduljon orvoshoz. 
Lenyelés esetén: Érintettet csak teljes eszméletvesztés esetén szabad hánytatni. Azonnal orvoshoz kell fordulni, és be kell 
mutatni ezt az adatlapot. 
Belégzés esetén: Azonnal szellőztessék ki a helyiséget. A készítmény belégzése esetén az érintett személyt vigyék ki friss levegőre, 
szellőztetett helyre, pihentessék.  Tartós ingerlő érzés esetén forduljon orvoshoz.  
Az elsősegélynyújtáshoz szükséges speciális szerek: Nem ismert. 
 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
Megfelelő tűzoltó készülék: Víz, szóró sugárral, hab, por. 

Biztonsági okok miatt nem használható oltóanyag: Nem ismert. 

Magából az anyagból vagy készítményből, az égésárucikkekből, a keletkező gázokból eredő különleges expozíciós veszélyek: 
Veszélyes gázok keletkezhetnek. 

Védőfelszerelések: Védje a légutakat, vízzel hűtse le az égett tárolóedényeket a további sérülések elkerülése érdekében. Oltás 
után megmaradt hulladékot a helyi törvényi előírásoknak megfelelően távolítsa el. 
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6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés, baleset esetén 
 

Személyi intézkedések: Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Szokásos alkalmazási feltételek és megfelelő szellőztetés 
mellett használható. Kerülni kell por képződését. 

Környezeti intézkedések: Ha a termék szabad vízfolyásba, csatornába, földbe vagy a növényzetbe került értesítse az érdekelt 
hivatalt.  
Kiömlött anyag feltakarítása: Próbálja meg minél előbb feltakarítani a terméket. Ehhez viseljen maszkot, védőruházatot. Ha a 
kiömlött anyag folyékony állagú, állítsa meg, hogy a lefolyóba, csatornába kerüljön. Kerülni kell por képződését. 
 

7. Kezelés és tárolás 
 

Kezelés: Gondoskodni kell a munkaterület jó szellőztetéséről. Keletkező gázokat ne lélegezzük be. Szakmai előírásokat figyelembe kell 
venni. 

Tárolás: Csak eredeti, zárt csomagolásban tárolható. Hűvös, száraz helyen tárolandó. Oxidálószerektől külön tárolni. 

 

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem 
 
Munkavégzés feltételei: A munkavégzés során megfelelő körültekintéssel kell eljárni. Munka közben enni, inni és dohányozni 
nem szabad. Szokásos alkalmazási feltételek és megfelelő szellőztetés mellett használható. A vegyi anyagok biztonságos 
kezelésére vonatkozó előírások betartandóak. 
Alkotórészek határértékeinek a munkahelyre vonatkozó mérései:  
Kiegészítő intézkedések: A megmunkálásnál érvényes irányvonalak szolgálnak alapul. 
 
Személyi védelem 
Általános védelmi és higiéniai intézkedések: Munkavégzés közben tilos enni, inni, dohányozni. Munkafolyamat befejezése után 
mindig mossunk kezet. A terméket ne tároljuk élelmiszerekkel együtt.   
Légzőszervi védelem: Normál esetben nem szükséges. Magas koncentrációnál A-P2 típusú légzésvédő eszköz. 
Kezek védelme: Normál esetben nem szükséges. Megmunkálásnál gumi védőkesztyű.  
Szemek védelme: Megmunkálásnál szorosan záró védőszemüveg. 
Bőr védelme: Megfelelő védőruházatot használni. 
 

9. Fizikai és vegyi tulajdonságok 
 

Halmazállapot:  szilárd 
Szín:   szürke / fehér 
Illat:   szagtalan 
 
Olvadáspont / olvadástartomány: 335 °C 
Forráspont / forrástartomány: nincs meghatározva 
Lobbanáspont:   nincs meghatározva 

 Öngyulladás:   A termék nem gyúlékony. 
 Robbanásveszély:   A termék nem robbanásveszélyes.  
 Alsó robbanási határ:  nincs megadva 
 Felső robbanási határ:  nincs megadva 
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Sűrűség:    1,53 g/ml 

 Oldható / keverhető vízben / vízzel:  oldható 
pH – érték:   gyengén savas 
 
 

10. Stabilitás és reakciókészség: 
 

Kerülendő környezet: Normál körülmények között stabil. 
Kerülendő anyagok: Lúgokkal történő érintkezés esetén ammóniák képződhet. Forrásponton túli melegesítés esetén toxikus 
gázok képződhetnek. 
Veszélyes lebomlás: Ammóniák, Klórhidrogén. 

 
 

11. Toxikológiai információk 
 

Irritáló hatások: LD50 egér: 1300 mg/kg 
Akut toxikológia: Szemizgató hatású. 

 
 

12. Ökológiai információk 
 

Vízveszélyeztető osztály: Gyengén vízveszélyeztető osztály (WGK 1) 

 

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 
 

Különleges hulladékként kezelendő. Kizárólag engedéllyel rendelkező szállítóval távolítható el. 
Szennyezett csomagoló anyagok: Eltávolítás a helyi törvények figyelembe vételével.  
Európai Hulladékkulcs-szám: 160303 
 
 

14. Szállítási információk 
 
Szárazföldi szállítás ADR/RID+GGVS/GGVE:   -    
Hajószállítás IMDG / GGV tenger:   -    
Légi szállítás ICAO – TI és IATA – DGR:   -     
 
 

15. Előírások 
 

A termék az EU előírások szerint nem megjelölés köteles.  
 
Veszélyesség megjelölés:  Xn – egészségre ártalmas 

 
R mondatok: R22  Lenyelve ártalmas 
  R36 Szemizgató hatású 
S mondatok: S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni 
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16. Egyéb információk 
 

Az Adatlap megfelel az EU 91/155/EWG und 2001/58/EG és 1907/2006/EK rendeleteknek.  
A fenti információk célja az adott terméknek kizárólag egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. 
Ennél fogva az itt szereplő információk nem tekinthetőek bizonyos tulajdonságok vagy specifikációkra vonatkozóan 
garanciaképpen. A vevőknek önmaguknak kell meggyőződniük arról, hogy alkalmazási céljaikat tekintve ez az információ 
megfelelő és teljes-e, szem előtt tartva minden egyéb egészségügyi és biztonsági rendelkezést vagy előírást. Legjobb tudomásunk 
szerint a jelen kiadványban szereplő információk megbízhatóak. Ennek ellenére a benne leírtak semmiképpen nem tekinthetőek 
garanciavállalásnak. Az itt leírt termék használatára vonatkozó megállapítások nem tekinthetőek bármiféle szabadalom 
megsértésére vonatkozó javaslatnak és bármilyen ilyen használattal összefüggő szabadalomsértést illetően semminemű 
felelősséget nem vállalunk.   

 
Biztonsági adatlapot készítette: Jürgen Armack GmbH / Minőségbiztosítás / Labor 
 

 


