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 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása  
   
 1.1. Termékazonosító  
 Kereskedelmi elnevezés: NORGIPS Bonding Fix Gipszragasztó  
 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása  
 Felhasználási terület: Építőipari alkalmazás.  
 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai  
 Gyártó, szállító cég: 

Cím: 
Telefon: 
Fax: 
Sürgősségi telefon: 

Norgips Sp.z o.o. Sp.k 
ul. Racławicka 93. 02-634 Warszawa, Lengyelország 
+48 22 369 63 30 
+48 22 369 63 02 
+48 22 369 63 30 

 

 Kapcsolattartó 
Magyarországon: 
e-mail: 

Horváth Tamás 
+36-20-917-2520 
t.horvath@norgips.pl 

 

 1.4. Sürgősségi telefonszám  
 Cím: 

 
Telefon: 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
+36-80-201199 (ingyenes, éjjel-nappal) 
+36-1-4766464 

 

   
   
   
 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás  
   
 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása  
 Termék meghatározása: Keverék.  
 Termék osztályozása: A termék nem jelölésköteles  
   
 2.2. Címkézési elemek  
 Veszélyjel: -   
     
 R mondatok: -  
    
 S mondatok: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
  S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni.  
  S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.  
  S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.  
  S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a 

címkét az orvosnak meg kell mutatni. 
 

   
 2.3. Egyéb veszélyek  
 A por irritáló hatású lehet a légutakra, szemre és a nyálkahártyára.  
   
   
   
 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok  
   
 3.2. Keverékek  
 Kb. 80% Kalcium-szulfát CAS-szám: 7778-18-9 

EINECS-szám: 231-900-3 
Veszélyjel: - 
R mondatok:-  

 

 < 20% Kalcium-karbonát CAS-szám: 1317-65-3 
EINECS-szám: 215-279-6 

Veszélyjel: - 
R mondatok: - 
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 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések  
   
 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése  
 Bőrrel érintkezve: A bőrfelületet azonnal le kell mosni bő vízzel.  
 Szembe jutva: A kontaktlencsét ki kell venni. A szemet azonnal ki kell öblíteni bő vízzel (a 

szemhéjak széthúzása mellett) 15 percen keresztül. Panaszok esetén szemorvoshoz 
kell fordulni. 

 

 Lenyelve: A termék véletlen lenyelésekor hánytatni nem szabad, mert a fuldoklás 
kockázatával és az anyag tüdőbe való bejutásával járhat. Azonnal orvoshoz kell 
fordulni. 

 

 Belélegezve: A sérültet friss levegőre kell vinni. Melegen kell tartani és biztosítani kell számára 
a nyugalmat. Eszméletvesztés esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni és 
azonnal orvost kell hívni. 

 

 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése  
 Általános utasítások: A termékkel végzett munkáknál be kell tartani a vegyi anyagokra vonatkozó és a 

helyes ipari gyakorlatnak megfelelő biztonsági és higiénés intézkedéseket. 
 

 Utasítás orvosnak:  Tüneti kezelés alkalmazható.  
   
   
   
 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  
   
 5.1. Oltóanyag  
 Oltóanyag (megfelelő): A termék önmagában nem ég. 

Környezetnek megfelelő oltóanyagot lehet használni.  
 

 Oltóanyag (nem megfelelő): Vízsugár. A termék megkeményedik vízzel való érintkezés hatására.  
 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  
 Veszélyes égéstermékek: Nem ismertek.  
 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat  
 Védőfelszerelés: Nem szükséges.  
  A tűznek kitett tartályokat vízpermettel hűteni kell.  
   
   
   
 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál  
   
 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  
 Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Kerülni kell a por belélegzését. 

Teljes védőfelszerelést kell viselni (védőruha, védőkesztyű, szem-/ arcvédő). 
 

 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  
 Meg kell akadályozni a termék élővízbe, csatornába, talajba valamint szennyvízlefolyó rendszerbe jutását.  
 6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  
 A kiszóródott terméket mechanikusan össze kell szedni és egy erre a célra felcímkézett edényzetbe kell gyűjteni 

ártalmatlanításig. A szennyezett területet bő vízzel le kell mosni. 
 

   
   
   
 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás  
   
 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
 Kezelés: Csak jól szellőztetett helyen szabad használni. A termék kezelésénél és 

használatakor be kell tartani a vegyi anyagokra vonatkozó és a helyes ipari 
gyakorlatnak megfelelő biztonsági és higiénés intézkedéseket. Kerülni kell a bőrrel 
és szemmel való érintkezést. A termék porát ne lélegezzük be. 
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 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  
 Tárolás: Száraz, jól szellőztetett helye, falapokon szabad tárolni. A sérült zsákokat el kell 

távolítani. Gyermekektól távol tartandó. 
 

   
   
   
 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem  
   
 8.1. Ellenőrzési paraméterek  
 Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték:   
 Kalcium-szulfát (CAS-szám: 7778-18-9): ÁK-érték: 6 mg/m3 respirábilis  
 Kalcium-karbonát (CAS-szám: 1317-65-3) ÁK-érték: 10 mg/m3  
   
 8.2. Az expozíció ellenőrzése  
 Egyéni védőfelszerelés:  
 Légzésvédelem: Porképződés esetén porszűrővel ellátott védőálarcot kell viselni.  
 Szemvédelem: Védőszemüveg.  
 Kézvédelem: Védőkesztyű.  
 Bőrvédelem: Védőruházat  
    
 Műszaki intézkedések: Megfelelő szellőztetést biztosítani kell.  
 Általános higiénés és 

óvintézkedések: 
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol kell tartani. 
Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad. 
Munkaszünetek előtt és munkaidő végén kezet kell mosni. 

 

   
   
   
 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok  
   
 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ  
 Halmazállapot: Por  
 Szín: Fehér, fehér-beige, szürkés fehér.  
 Szag: Szagtalan.  
 pH-érték: Nincs adat.  
 Sűrűség: 2,7 g/cm3 (CaSO4 x ½ H2O)  
 Olvadáspont: Nincs adat.  
 Forráspont: Nincs adat.  
 Lobbanáspont: Nincs adat.  
 Gőznyomás:  Nincs adat.  
 Robbanási határérték: Nincs adat.  
 Oldhatóság vízben: Vízben 2 g/l.  
   
   
   
 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség  
   
 10.2. Kémiai stabilitás  
 Normál körülmények között stabil.  
 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  
 Magas hőmérséklettől távol kell tartani.  
 10.5. Nem összeférhető anyagok  
 Erős oxidálószerek.  
 10.6. Veszélyes bomlástermékek  
 Tűz esetén szén-monoxid és széndioxid képződhet.  
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 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok  
   
 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ  
 Szervezetbe jutási mód: Belélegzés, lenyelés, érintkezés.  
    
 Belélegezve: A por irritáló hatású lehet a légutakra.  
 Bőrre kerülve: Irritáló hatású lehet.  
 Szembe jutva: Irritáló hatású lehet.  
 Lenyelés esetén: A termék véletlen lenyelésekor hánytatni nem szabad, mert a fuldoklás 

kockázatával és az anyag tüdőbe való bejutásával járhat. Azonnal orvoshoz kell 
fordulni. 

 

   
   
   
 12. SZAKASZ: Ökológiai információk  
   
 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság  
 Biológiai lebonthatóság: Nem alkalmazható.  
 12.6. Egyéb káros hatások   
 Ökológiai információ: Kerülni kell a termék környezetbe jutását.  
  A termék ökológiailag nem ártalmas a vízi 

környezetre. 
 

   
   
   
 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  
   
 13.1. Hulladékkezelési módszerek  
 Termékkel kapcsolatos 

javaslat: 
Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. [98/2001. (VI. 15.) 
Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről] 

 

 Hulladékkulcs 
meghatározása: 

EWC-kód: 17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től 
EWC-kód: 17 09 04 Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 
különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól 
Ennek a terméknek a megfelelő EWC-csoportba, és így megfelelő EWC-kódba 
való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot el kell helyezni, 
vagy Önöknek szükségük van EWC-kód besorolásra, kérjük, vegyék figyelembe az 
ide vonatkozó rendeleteket. [16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM 
rendeletek a hulladékok jegyzékéről] 

 

 Szennyezett csomagolással 
kapcsolatos javaslat: 

Zsákok illetve egyéb csomagolások kiürítése után újra felhasználhatók. 
Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. [94/2002. (V. 5.) 
Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól] 

 

   
   
   
 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  
   
 A termék szállítás szempontjából nem veszélyes áru.  
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 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk  
   
 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok
 

   
 Érvényes magyar törvények és rendeletek:  
 Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  
  44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) 

EszCsM és 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a 
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól 

 

  26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH), illetve módosítása 
[453/2010/EU rendelet (V. 10.)] 

 

  25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai 
biztonságáról 

 

 Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

 

  16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok 
jegyzékéről 

 

  94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól 

 

 Tűzvédelem: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet  
 Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  
  25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető 

munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi 
követelményeiről 

 

   
   
   
 16. SZAKASZ: Egyéb információk  
   
 A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági 

követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási 
tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások 
ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi termék rendeltetésétől eltérő 
felhasználásából eredő kockázatokra. 

 

   
 A veszélyes összetevők R mondatai: -  
   
   
 Készült az 1907/2006/EK REACH alapján vegyi készítményhez.  
 A külföldi biztonsági adatlap (2005.05.03.) alapján készítette az ENVIROBEST Kft. (1073 Budapest, Dob u. 66.)  
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