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1. Anyagmegnevezés, gyártó és forgalmazó megnevezése 
 

Kereskedelmi név: Die Keen gipsz 

Leírás: V. osztályú  gipsz  

 

Gyártó: Ernst & Hinrichs Gmbh 

              Borgsig str. 1. 386445 Goslar,Németország 

               Tel: 0049/5321-50624 

               Fax:0049/5321-50881                

 

Forgalmazó: Pegadent Bt. 

                      1025 Budapest ,Verecke u 80/a 

                       E-mail: pegadent@gmail.com 

 

ETTSZ elérhetősége: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: 1/476-6400 

  

2. Összetétel, adatok az alkotóelemekről 
 

Kémiai összetétel:  

Leírás: kálcium szulfát hemihidrát 

CAS: 10034 - 76 – 1 

Képlet: CaSO4 x ½ H2O 

EINECS: nem ismert 

EWG: 231-900-3 

 

3. Lehetséges veszélyek  

 
Lehetséges veszélyek: nincsenek. 

Egyéb veszélyek az emberre és a környezetre: nincsenek. 

 

4. Elsősegélynyújtás 
  

Általános utasítások: 

Belégzés esetén: gondoskodjon szellőztetésről, panasz esetén forduljon orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés esetén: általában a termék nem irritálja a bőrt 

Szemmel való érintkezés esetén: pár percig folyó víz  alatt öblögesse a szemét, a szemhéjat közben 

tartsa nyitva. 

Lenyelés esetén: bármilyen szimptóma fellépése esetén forduljon orvoshoz. 

 

5. Tűzvédelmi intézkedések 

 
Megfelelő oltószerek: CO2, oltópor vagy vízsugár.  

Védőfelszerelés: nincs speciális előírás. 

 

6. Óvintézkedés baleset esetén 
 

Személyre vonatkoztatott biztonsági óvintézkedések: nincs speciális előírás. 

Környezetvédelmi óvintézkedések: nincs speciális előírás. 

Tisztítási, ártalmatlanítási eljárások: gyűjtse össze mechanikusan. 

Egyéb információk: nem szabadulnak fel veszélyes anyagok.  

 

 

7. Kezelés és tárolás 
 

Kezelés: 

 Információk a biztonságos kezeléshez: nincs speciális előírás 

 Tűz- és robbanásvédelmi információk: nincs speciális előírás.  
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Tárolás: 

 A raktárhelységekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények: nincs speciális köve-

telmény.  

 Együttes tárolással kapcsolatos információk: nem szükséges.  

 További információk a raktározási körülményekkel kapcsolatban: nincsenek. 

 

8. Ellenőrző vizsgálat/ személyi védelem 

 
Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához: 

 

Az alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: nem 

szükséges. 

 

Személyes védőfelszerelés: 

 Légzés védelme: nem szükséges. 

 Kéz védelme: nem szükséges. 

 Szem védelme: nem szükséges. 

 

Általános védekezési és higiéniai intézkedések: Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendsza-

bályokat a vegyszerek kezelésekor. 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

 Forma: por 

 Szín: különféle színű 

 Szag: szagtalan 

 

Állapotváltozás 

 Olvadáspont / Olvadási tartomány: > 1400° C  

 Forráspont / Forrási tartomány: nem értelmezhető 

 Lobbanáspont: nem értelmezhető 

 Gyúlékonyság: nem értelmezhető 

 Robbanásveszély: a termék nem jelent robbanásveszélyt  

 Sűrűség: 20°C-on 2,6g/cm³ 

 Oldékonyésg vízben: 20°C-on 2g/l 

 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 

Termikus bomlás/ kerülendő feltételek: rendeltetésszerű raktározás és kezelés mellett nincs bomlás. 

Veszélyes reakciók: veszélyes reakciók nem ismertek.  

Veszélyes bomlástermékek: veszélyes bomlástermékek nem ismertek. 
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11. Toxikológiai információk  

 
Akut toxicitás:  

Primer ingerhatás: 

 bőrön: nem fejt ki ingerlő hatást. 

 szemen: nem fejt ki ingerlő hatást. 

Szenzibilizáció: nem ismeretes.  

 

További toxikológiai információk: Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű alkalmazás esetén a termék 

tapasztalatunk és  rendelkezésre álló információk szerint nem fejt ki egészségkárosító hatást. Az EU lis-

ták legutóbbi kiadása alapján az anyag nem jelölésköteles.  

 

12. Ökológiai információk 
 

Általános információk: általában nem veszélyezteti a vizeket  

 

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 
 

Termék 

 Ajánlás: kisebb mennyiségeket a háztartási hulladékkal együtt lehet deponálni  
 

Tisztítatlan csomagolások 

 Ajánlás: a csomagolás tisztítás után ismét felhasználható, vagy anyaga feldolgozható 

 

14. Szállításra vonatkozó előírások 
 

Közúti szállítás 

 ADR/RID/GGVS/GGVE-osztály  

 

15. Szabályozási információk 

 
EU irányelvek szerinti jelölés: nincs 

 

Országos előírások: 

 VbF szerinti osztályozás: nincs 

 Vízveszélyeztetési osztály: általában nem veszélyezteti a vizeket  

 

16. Egyéb információk 

 
A fenti adatok ismereteink jelenlegi állását tükrözik, de nem képezik a terméktulajdonságok alapját, és 

semmiféle jogi eljárásra nem jogosítanak. 

 
 


