
 Biztonsági adatlap az EK - Biztonsági adatlapokra vonatkozó irányelvének (91 / 155 / EK) megfelelően 
 KG csövekhez és szerelvényekhez 
 Létrehozás dátuma: 2010.06.30.    Változásindex 00 

 Nyomtatva: 2010.06.30.    1./3 oldal 

      

 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása  

 1.1 A termékre vonatkozó fontos információk: 

 Termékleírás:  KG csövek és szerelvények  

 1.2. A gyártóra/beszállítóra vonatkozó információk: 
 Beszállító: Gebr. Ostendorf Kunststoffe Gmbh & Co. KG  

 Utca: Rudolf Diesel Str.6-8   

 Irányítószám/Helység: 49377 Vechta   

 Tel.: +49 (0) 4441/874-0 Fax.: +49 (0) 4441 / 874-15 E-Mail: Verkauf@Ostendorf-Kunststoffe.com 

 2. Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 

 2.1. Kémiai tulajdonságok: Lágyítószermentes polivinil-kloridból (PVC-U) készült csövek 
és szerelvények 

  
 2.2. Veszélyes összetevők: A termék az EK-irányelvek szerint nem címkézésköteles. 

 3. Lehetséges veszélyek: 

 A termékek az EK-irányelv szerint nem igényelnek veszélyes anyagokra vonatkozó címkézést. 

 4. Elsősegélynyújtási intézkedések 

 4.1. Általános megjegyzések: 
 4.2. Belélegzés esetén  Nem alkalmazható  

 4.3. Szemmel való érintkezés 
esetén 

 Nem alkalmazható  

 4.4. Bőrrel való érintkezés 
esetén 

 Nem alkalmazható  

 4.5. Lenyelés esetén  Nem azonosítottak jelentős egészségügyi kockázatot 

 5. Tűzvédelmi intézkedések:  

 5.1. A megfelelő oltóanyag:  Hab, CO2, tűzoltópor, víz 

 5.2. Oltóanyag, mely biztonsági 
okokból nem használható 

 Nincs ilyen 

 5.3. Különleges kockázatok:  Az égés során hidrogén-klorid, vízgőz, 
szén-monoxid és egyéb egészségre ártalmas 
égésmaradványok keletkezhetnek. 

 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál:  

 Nem alkalmazható     

 7. Kezelés és tárolás: 

 7.1. Kezelés  Nincs szükség különleges intézkedésekre  
 7.2. Tárolás:  Nincs szükség különleges intézkedésekre  

 7.3. Tűz- és robbanásvédelmi utasítások: 
 Nincs szükség különleges intézkedésekre 
 7.4. Statikus elektromosság elleni védelem: nem alkalmazható 
 7.5. Tárolási körülmények: Nincs szükség különleges intézkedésekre  
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8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
8.1. A műszaki berendezések tervezésére vonatkozó további 
iránymutatás: 

Nem alkalmazható 

8.2. Hozzárendelt anyagok munkahelyre vonatkozó határértékekkel: Nem alkalmazható 
8.3. Egyéni védőfelszerelés. 
Légzésvédelem:  Nem alkalmazható   
A kéz védelme:  Nem alkalmazható   
A szem védelme:  Nem alkalmazható   
Bőrvédelem:  Nem alkalmazható   
Higiéniai 
intézkedések 

 Nem alkalmazható   

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 

9.1. Megjelenés     

Alak: Csövek vagy szerelvények   
Szín: Alapértelmezés szerint narancssárga-barna; más színek is lehetségesek (pl. kék, 

szürke. . . ) 
Szag: nincs

en 
   

9.2. Biztonsági szempontból releváns adatok 

Olvadáspont:  Kb. 160 °C-tól   
Lobbanáspont:  Nem vizsgált   
Gyúlékonyság:  Nem alkalmazható, lassú lángterjedési tulajdonságokkal rendelkezik, 

önállóan nem ég tovább 
Öngyulladási 
hőmérséklet: 

 Alkalmazható   

Lebomlása:  Nem vizsgált   
Öngyulladás: Nem alkalmazható   
Robbanásveszély:  Nem vizsgált   
Robbanási határok:  Nem vizsgált   
Gőznyomás:  Nem alkalmazható   
Sűrűség:  1,4 g/cm3   
Vízben oldhatóság: Nem oldható   
pH-érték  Nem alkalmazható   
Viszkozitás:  Nem alkalmazható   

10. Stabilitás és reakciókészség: 

10.0. Általános: Megfelelő kezelés esetén veszélyes reakciók nem ismertek. 
10.1. Elkerülendő körülmények: Nem alkalmazható  
10.2. Elkerülendő anyagok: Nem alkalmazható  
Veszélyes bomlástermékek: Előírás szerinti kezelés esetén: nem ismert 

11. Toxikológiai adatok: 

11.0. Általános     
Jelenlegi ismereteink szerint nem ismertek adatok. Megfelelő használat esetén 
jelenlegi ismereteink szerint nem várható károsodás. 

      
 

  

 



 
 

12. Ökológiai információk: 
12.1. Adatok az eliminációhoz (perzisztencia és lebonthatóság): Nincsenek ismert adatok 
12.2. A környezet különböző részeiben a mikroorganizmus viselkedésére 
vonatkozó információk: 

Nincsenek ismert adatok 

12.3. Ökotoxikus hatás:  Nincsenek ismert adatok 
12.4. További ökológiai információk  Nincsenek ismert adatok 

Megfelelő kezelés és felhasználás esetén nem várhatóak a környezetet károsító problémák. 

13. Ártalmatlanítási szempontok: 

13.1. Termék:    
A csövek és szerelvények a háztartási hulladékhoz hasonlóan ártalmatlaníthatók. 
Ajánlás: Küldje el a termékeket egy műanyag újrahasznosító vállalatnak. 
13.2. Csomagolások: 
A csomagolás általában kartondobozokból áll, amelyeket lehetőleg újra kell használni/újra kell 
hasznosítani a vonatkozó helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően. 

14. A szállításra vonatkozó adatok: 

Nincs szükség címkézésre 

15. Előírások:    

15.1. Az EK-irányelvek szerinti címkézés: Nem alkalmazható  

EK/R -   
EK/S -   
15.2. Nemzeti előírások 
Veszélyességi osztály a VbF szerint: Nem alkalmazható  
Vízveszélyességi osztály: 0 (saját besorolás)  

16. További adatok: 

A biztonsági adatlapot kiállító egység: 

Gebr. Ostendorf Kunststoffe Gmbh & Co. KG 

Rudolf Diesel Str.6-8 
D - 49377 Vechta    

Tel.: +49 (0) 4441/874-0 Fax.: +49 (0) 4441 / 874-15 E-Mail: Verkauf@Ostendorf-Kunststoffe.com 

 
Kapcsolattartó 
személy: 

 
Jens Schulz 

  

A termékismertető formai követelményeit, tartalmát és adatait nem írja elő jogszabály, mivel a 
termék nem veszélyes anyag. A termékismertető a 91/155/EGK irányelvvel összhangban önkéntes 
alapon kerül rendelkezésre bocsátásra. 
Az adatok kizárólag a termék biztonsági követelményeit írják le, és ismereteink jelenlegi állására 
támaszkodnak. Viszont nem jelentenek a törvényes jótállási előírások értelmében vett, a 
tulajdonságokra vonatkozó garanciát. 
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