Műszaki adatlap
03/2016

Doka-OptiX
betonleválasztó

Termékáttekintés
Termékleírás:

A Doka-OptiX egy folyékony, felhasználásra kész leválasztó szer zsaluzatokhoz.
A Doka-OptiX vízben oldott növényi olajszármazék emulzió.

Tulajdonságai:

A Doka-OptiX gyengén vagy egyáltalán nem nedvszívó zsaluhéjakhoz ajánlott.
A Doka-OptiX veszélytelenül használható, a talajban biológiailag könnyen
lebomló anyag.

Alkalmazási terület:

Fa-, műanyag- és acél zsaluhéjakhoz használható betonleválasztó.
Kiválóan alkalmas különleges minőségű betonfelületek készítéséhez.

Műszaki adatok
Forma/szín/szag:
Forráspont:
Fagypont:
Sűrűség:
Din. viszkozitás (20°C)
Égéspont:
Felhasználás:

folyékony/fehér/gyenge
kb. 100 °C
kb. - 5 °C
kb. 0,97 kg/l
5.040 mPas (ASTM D 2983 szerint)
nem éghető
nem nedvszívó acél vagy műanyag zsaluhéjak esetén kb. 25 ml/m²
fa zsaluhéjak esetén
kb. 50 ml/m²

Használati útmutató
Felület előkészítése:

Doka GmbH
www.doka.com

A zsaluhéjnak száraznak és tisztának kell lennie. A betonmaradványokat el kell
távolítani. Az acél zsaluhéjakról a rozsdát el kell távolítani.
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Felhordás:

A Doka-OptiX felhasználásra kész szer. Más anyaggal történő keverése nem
megengedett. A felhordás lehetőleg szórással történjen. Egyenletesen vékony
rétegben vigyük fel. Letörölni nem szabad. Amíg a felhordott anyag tejszerű
filmréteget képez, védeni kell az esőtől.

Műszaki adatlap
03/2016

Doka-OptiX
betonleválasztó

Felhasználási hőmérséklet:

Kb. -4 °C-ig szórható

Várakozási idő:

A víz elpárolgásával az emulzió felbomlik, a tejszerű halmazállapotú folyadékból
összefüggő színtelen filmbevonat képződik. Ekkor alkalmas a betonozásra.
Hosszabb várakozási idő esetén a zsalut védeni kell a szennyeződésektől.

Készüléktisztítás:

A tejszerű folyadék vízzel lemosható. Az emulzió felbomlása után kereskedelmi
forgalomban kapható zsíroldószerrel távolítható el.

Raktározás:

Eredeti göngyölegben jól lezárva -4 °C alatt tárolandó.
Raktározási osztály 12 (NSZK)

Raktározási idő:

Kb. 12 hónap

Figyelmeztetések és biztonsági Nem veszélyes. Nincs felhasználóra veszélyes anyagként minősítve.
tanácsok:
Szállítás:

A Doka-OptiX nem veszélyes anyag.

Ártalmatlanítás:

A termékmaradékot illetékes hulladékgyűjtőnek kell átadni.
Hulladékazonosító szám: 12503 ÖNORM S 2100 szerint. Európai
hulladékkatalógus: 13 08 02
A kiürült tároló eszközöket újrahasznosításra kell átadni.

Intézkedések vétlen környezetbeNedvszívó anyaggal felitatni. Az élő vizekbe való bejutást meg kell akadályozni.
Vízveszélyeztetési osztály (WGK): 1 gyengén vízveszélyes

Doka GmbH
www.doka.com
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Kibocsátási dátum: 06/03/2015

DOKA OPTIX

Verzió: 2.0

Biztonsági adatlap

Felülvizsgálat dátuma: 06/03/2015
Felváltja ezt: 13/02/2015

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH)
követelményeinek, a 453/2010 (EK) rendelet módosításával

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1.

Termékazonosító

A termék formája

: Keverékek

Termékkód

: 6067_13280

A termék típusa

: alapuló növényi olajok (emulzió)

1.2.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1.

Megfelelő azonosított felhasználások

Kifejezetten ipari/foglalkozásszerű használatra

: Ipari
Foglalkozásszerű használatra fenntartva

Az anyag/készítmény felhasználása

: Beton szer

1.2.2.

Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Ecoratio Europe B.V.
Industrieweg 161
3044 AS Rotterdam - The Netherlands
T +31 8822 4440
office@ecoratio.com - www.ecoratio.com
1.4.

Sürgősségi telefonszám

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek: SDS < 2015 : #
Nincs osztályozva
Osztályozás a 67/548/EGK, illetve az 1999/45/EK Irányelve alapján
Nincs osztályozva
2.2.

Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Biztonsági gyerekzár

: Nem

Tapintható figyelmeztetések

: Nem

2.3.

Egyéb veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.

Anyagok

Nem alkalmazható
3.2.

Keverékek

Ez a keverék nem tartalmaz a REACH II. melléklet 3.2 szakaszában meghatározott szempontok szerint említendő anyagokat

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános

: Öntudatlan személynek sohasem szabad semmit a szájába adni. Rosszullét esetén orvoshoz
kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni!.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Lélegeztessen friss levegőt. Pihentesse a sérültet.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést
követően

: A munkahely elhagyása előtt mossa meg szappannal és vízzel a kezét és minden egyéb kitett
területet.
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Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Azonnal öblítse le bő vízzel. Forduljon orvoshoz, ha a fájdalom, pislogás vagy pirosság
fennmarad.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: Öblítse ki vízzel a szájat.

4.2.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/sérülések
4.3.

: Ismereteink szerint nincs.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.

Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag

: Hab. Száraz oltópor. Szén-dioxid. Vízpermet. Homok.

Nem megfelelő oltóanyag

: Ne használjon erős vízsugarat.

5.2.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
5.3.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Oltási szabály

: A hőnek kitett konténereket hűtsük vízpermettel vagy vízköddel. Bármilyen égő vegyi anyag
oltásánál óvatosan járjon el. Kerülje, hogy a használt tűzoltóvíz szennyezze a környezetet.

Védelem tűzoltás közben

: Védőfelszerelés nélkül ne lépjen be a tűz zónájába, beleértve a légzőkészüléket is.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek
6.1.2.

: Tartsa távol azokat, akikre nincs szükség.

A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés

: A tisztító munkacsoportoknak megfelelő védelmet kell biztosítani.

Vészhelyzeti tervek

: Szellőztesse ki a területet.

6.2.

Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne jusson csatornákba és ivóvízbe. Értesíteni kell a hatóságokat, ha a víz bejut a csatornába vagy a közterületen lévő vizekbe.
6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás
6.4.

: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 8. szakaszt. Az anyag hatásának korlátozása és személyes védőfelszerelés.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések
7.2.

: Evés, ivás, dohányzás és a munkahely elhagyása előtt mossa meg finom szappannal és vízzel
a kezét és minden egyéb kitett területet.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

: Tárolás > -15⁰C. Használja a tartályt, hogy kiadja / felszívja bukás. Csak az eredeti
tárolóedényben, hűvös és jól szellőző helyen, a következőktől távol tartsa: Tartsa távol nyílt
lángtól, meleg felületektől és gyújtóforrástól. Használaton kívül tartsuk a konténert lezárva.

Összeférhetetlen termékek

: Erős bázisok. Erős savak.

Nem összeférhető anyagok

: Gyújtóforrás.

Csomagolóanyagok

: A terméket mindig eredeti csomagolásban kell tárolni.

7.3.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.

Ellenőrzési paraméterek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
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Az expozíció ellenőrzése

Kézvédelem

: Védőkesztyű

Szemvédelem

: Védőszemüveg

Bőr- és testvédelem

: Normál munkaruházat

Légutak védelme

: Különleges intézkedések nem szükségesek

Egyéb információk

: Használat közben tilos az evés, ivás vagy dohányzás.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: Fehér.

Szag

: Könnyű.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: 9

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Fagyáspont

: -5 °C

Forrásponttartomány

: 100 °C

Lobbanáspont

: > 100 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem tűzveszélyes

Gőznyomás

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Sűrűség

: 0,97 kg/l

Oldékonyság

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: 1 mm²/s (40 °C)

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2.

Egyéb információk

VOC-tartalom

: 5 - 10 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1.

Reakciókészség

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
10.2.

Kémiai stabilitás

Normál feltételek mellett stabil.
10.3.

A veszélyes reakciók lehetősége

Normál feltételek mellett nincsen.
10.4.

Kerülendő körülmények

Rendkívül magas vagy rendkívül alacsony hőmérséklet.
10.5.

Nem összeférhető anyagok

Erős savak. Erős bázisok.
10.6.

Veszélyes bomlástermékek

Gőz. Szén-monoxid. Szén-dioxid.
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

: Nincs osztályozva

DOKA OPTIX
LD50 szájon át

> 2000 mg/kg

Kiegészítő adatok

Egy hasonló termék adatait vették alapul

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Nincs osztályozva
Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek
pH-érték: 9

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Nincs osztályozva
Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek
pH-érték: 9

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek
Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek
Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek
Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek
Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek
Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek
Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek
DOKA OPTIX
Viszkozitás, kinematikus
Lehetséges káros hatások az emberi
egészségre és lehetséges tünetek

1 mm²/s (40 °C)
: Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.

Toxicitás

Ökológia - általános
DOKA OPTIX
LC50 halak 1
Kiegészítő adatok
12.2.

Egy hasonló termék adatait vették alapul.
Biológiailag könnyen lebomlik

Bioakkumulációs képesség

DOKA OPTIX
Bioakkumulációs képesség
12.4.

Nem mérgező a vízi élőlényekre
Egy hasonló termék adatait vették alapul

Perzisztencia és lebonthatóság

DOKA OPTIX
Perzisztencia és lebonthatóság
Biológiai lebomlás
12.3.

: Nincs ismert káros hatása a víztisztító telepek működésére az ajánlott körülmények közötti
normál felhasználás melett.

Nincs megállapítva.

A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
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Egyéb káros hatások

Kiegészítő adatok

: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.

Hulladékkezelési módszerek

A hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó
ajánlások

: A hatályos helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Ökológia - hulladékanyagok

: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint
14.1.

UN-szám

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak
14.2.

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: Nem alkalmazható

Helyes szállítási megnevezés (IMDG)

: Nem alkalmazható

Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA) : Nem alkalmazható
Helyes szállítási megnevezés (ADN)

: Nem alkalmazható

Helyes szállítási megnevezés (RID)

: Nem alkalmazható

14.3.

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

: Nem alkalmazható

IMDG
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG)

: Nem alkalmazható

IATA
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA)

: Nem alkalmazható

ADN
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN)

: Nem alkalmazható

RID
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID)
14.4.

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (IMDG)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (IATA)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (ADN)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (RID)

: Nem alkalmazható

14.5.

Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes

: Nem

Tengeri szennyező anyag

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
- Tengeri úton történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
- Légi úton történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
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- Belföldi folyami szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
- Vasúti szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
14.7.

A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1.

EU-előírások

Nem tartalmaz a XVII. korlátozásai alá tartozó anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
VOC-tartalom
15.1.2.

: 5 - 10 %

Nemzeti előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2.

Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Rövidítések és betűszavak:
ADN
Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás
ADR
Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
ATE
Akut toxicitási érték
BCF
Biokoncentáricós tényező
CLP
Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet
DMEL
Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL
Származtatott hatásmentes szint
DPD
A veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelv
DSD
A veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv
EC50
Közepesen hatásos koncentráció
IARC
International Agency for Research on Cancer
IATA
Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG
International Maritime Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
LC50
Közepesen letális koncentráció
LD50
Közepesen letális dózis
LOAEL
Minimálisan észlelhető kedvezőtlen hatás szintje
NOAEC
Nem észlelhető kedvezőtlen hatás koncentrációja
NOAEL
Nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje
NOEC
Nem észlelhető hatás koncentrációja
OECD
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PBT
Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező
PNEC
Becsült hatásmentes koncentráció(k)
REACH
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet
RID
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SDS
Biztonsági adatlap
STP
Szennyvíztisztító telep
TLM
Medián tűréshatár
vPvB
Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
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Adatforrások

: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és
az 1999/
45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK
rendelet módosításáról.

Egyéb információk

: Nincs.

Ecoratio SDS EU (REACH annex II)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására.
Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként
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