
Aine / valmistise ja ettevõtte identifitseerimine
Tooteinfo
ADEKA ULTRA SEAL P-201 on ühekomponendiline pastataoline tihendusmaterjal, mis kõvastub 
kokkupuutel õhu ja niiskusega. Kõvastunud materjal on elastne. Kokkupuutel veega materjali  
maht aeglaselt suureneb.

Toote nimetus: ADEKA ULTRA SEAL ® P-201
Tootja / turustaja identifitseerimine
ITEC CONSULT GmbH + Co. KG 
Aidenbachstr. 42 
D-81379 Munich 
Telefon 0 49 - 89 - 7 43 61 - 201 
Faks 0 49 - 89 - 7 43 61 - 209

Häirekeskuse hädaabinumber: 112 

Teave koostisainete kohta
Valmistise keemilised omadused: 
uretaani prepolümeer, täidetud, sisaldab lahustit

Ohtlikud koostisained: - -
Lisateave: - -

Ohtlikkus
- Ohtude identifitseerimine: ei ole määratud
- Inimestele ja keskkonnale põhjustatavate ohtude identifitseerimine: 
 vt p 11, 12 ja 15

Esmaabimeetmed
Üldteave 
Tundlikel inimestel võib põhjustada reaktsioone. Kaebuste püsimisel pöörduda arsti poole.

- Sissehingamisel 
 Viia kannatanu värske õhu kätte. Iivelduse korral pöörduda arsti poole.

- Kokkupuutel nahaga 
 Pesta nahka põhjalikult seebi ja veega. Naha punetuse või ärrituse korral pöörduda arsti poole.

- Silma sattumisel 
 Loputada kohe silmi põhjalikult veega ja pöörduda arsti poole.

- Allaneelamisel 
 Oksendamist ei tohi esile kutsuda. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle toote 
 pakendit või seda ohutuskaarti.

Tulekustutusmeetmed
Kasutada ümbritseva keskkonnaga sobivaid tulekustutusvahendeid.

- Sobivad tulekustutusvahendid 
 CO2, tulekustutuspulber, veepihustus

- Sobimatud tulekustutusvahendid - -
- Eriohud, mis tulenevad kokkupuutest põlemissaaduste või tekkivate gaasidega 
 CO2, CO, Nox
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- Erikaitsevahendid tuletõrjujatele 
Tulekahju korral võivad eralduda tervisele ohtlikud aurud. Kasutada hingamisteede kaitsevahendit.

Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda
- Isikukaitsemeetmed 
 Vt p 8: individuaalsed kaitsevahendid

- Keskkonnakaitsemeetmed 
 Kui materjal ei ole ristseotud olekus, ei tohi selle jääke valada kanalisatsiooni, pinnasesse,  
 pinna- ega põhjavette.

- Puhastusmeetmed 
 Juhusliku mahavalgumise korral lasta tootel paberrätikusse imenduda ja seejärel kõrvaldada.  
 Juhiseid jäätmekäitluse kohta vt p 13.

- Lisateave 
 Toode kõveneb kokkupuutel õhu ja niiskusega. Ristseotud olekus ei kujuta keskkonnale ohtu.

Käitlemine ja hoidmine
Käitlemine 
- Teave ohutuks käitlemiseks 
 Kasutada üksnes hästi ventileeritud kohas. 
 Vt p 8: individuaalsed kaitsevahendid.

- Teave tule- ja plahvatusohu vältimiseks 
 Erinõuded puuduvad.

Hoidmine 
- Nõuded ladudele ja mahutitele 
 Erinõuded puuduvad.

- Lisateave ladustamistingimuste kohta 
 Hoida mahutid tihedalt suletuna. Hoida jahedas ja kuivas kohas ning tihedalt suletud mahutis.

- Teave hoidmise kohta koos teiste toodetega: ei ole vajalik

- Ladustamisklass
- VbF klass: ei ole määratud

Kokkupuute ohjamine / isikukaitse
Lisateave tehnilise sisseseade kohta 
- Puudub, vt p 7.

Lisateave töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormide kohta 
- Puudub.

Lisateave 
Põhineb loenditel, mis ettevalmistuse ajal kehtivad.

Individuaalsed kaitsevahendid 
- Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed 
 Järgida töötamiskoha üldisi hügieenireegleid. Pesta käsi töötamise vaheaegadel ja pärast  
 töö lõpetamist.

- Hingamisteede kaitse: kasutada üksnes hästi ventileeritud kohas.

- Käte kaitse: kasutada sobivaid kaitsekindaid.

- Silmade kaitse: kasutada kaitseprille/näokaitset.

- Naha kaitse: kasutada sobivat kaitseriietust.
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Füüsikalised ja keemilised omadused
Olek 
- Kuju: pastataoline

- Värvus: hall

- Lõhn: spetsiifiline

Ohutusteave 
- pH väärtus: ei ole määratud

- Oleku muutumine:
- Keemispunkt: ei ole määratud

- Sulamispunkt: ei ole määratud

- Leekpunkt: > 65 °C

- Süttimistemperatuur (lahustisisaldus): > 200 °C. Ei ole määratud.

- Isesüttivus: toode ei ole isesüttiv.

- Plahvatuspiirid: toode ei ole plahvatusohtlik.

- Aururõhk: 20 °C juures 2,5 hPa 
 (kõrgeima auru osarõhuga koostisainete aururõhk)

- Tihedus: 20 °C juures u. 1,3 g/cm3

- Lahustuvus vees: ei lahustu vees, reageerib veega

- Viskoossus: 4200 ps (25 °C)

- (Orgaanilise) lahusti sisaldus: u. 10%

Püsivus ja reaktsioonivõime
- Termiline lagunemine / välditavad tingimused 
 Nõuetekohase hoidmise, õige käitlemise ja ettenähtud kasutamise korral toode ei lagune.  
 Vältida kokkupuudet hapete, aluste, peroksiidide ja orgaaniliste lahustitega.

- Ohtlikud reaktsioonid 
 Ohtlikke reaktsioone ei ole teada.

- Ohtlikud lagusaadused: ohtlikke lagusaadusi ei ole teada. Võimalike põlemissaaduste  
 kohta vt p 5.

Teave toksilisuse kohta
Toote toksilisi omadusi ei ole uuritud. Tavameetodi kohaselt ei ole klassifitseerimine vajalik, sest 
toote asjassepuutuva koostisaine kontsentratsioon on väike.

Ökoloogiline teave
- Üldteave 
 Toote käitumise kohta keskkonnas andmed puuduvad.

Jäätmekäitlus
Toode 
- Soovitus 
 INTERSEROH
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- Jäätmekood 
 559 07 (kitt ja täitemass, kõvastamata) 
 559 08 (kitt ja täitemass, kõvastatud)

Puhastamata pakendid
- Soovitus 
 Kasutuselt kõrvaldamine vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Veonõuded
Veoeeskirjade kohaselt ei ole tegemist ohtliku tootega.

Asjakohased õigusaktid
Klassifitseerimine vastavalt EÜ määrustele 
Toodet klassifitseeritakse ja märgistatakse EÜ määruste / ohtlike kemikaalide määruse kohaselt.

- Toote kood ja ohusümbol: - -
- Ohtlike koostisainete nimetused märgistusel: - -
- R-laused: - -
- S-laused: - -

Muu teave
Käesolev teave põhineb meie praegusel teadmiste tasemel. See ohutuskaart ei anna garantiid 
toote omadustele. Kehtivates seadustes ja määrustes kehtestatud nõuete täitmise eest vastutab 
toote kasutaja.
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