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CC Title 

Concrete Canvas® GCCM (CC5TM, CC8TM és CC13TM) és CC HydroTM GCCB (CCH5TM és CCH8TM)*

A Concrete Canvas® GCCM cementkeverékből, poliészter szövetből és fedőrétegként felvitt és/vagy laminált PVC-ből áll. REACH-re 
vonatkozó információk (REACH-rendelet 33. cikke szerint):

a Concrete Canvas® és a CC HydroTM GCCB a REACH szabályozásban definiált Árucikknek tekintendők.

Az árucikk nem tartalmaz ≥ 0,1% (w/w) koncentrációban semmilyen, a REACH rendelet 59. (1,10) cikkében közölt anyagjegyzék (2010. január 
13-i állapot) szerinti alapanyagokból.

Az itt összefoglalt információ jelen tudásunkon és tapasztalatainkon alapul, az ellenőrzésünkön és tudásunkon kívül eső tényezőkre 
vonatkozóan semmilyen garanciát vagy kötelezettséget nem ad.

Concrete Canvas Ltd. Cowbridge Road, Talbot Green, Pontyclun, CF72 8HL, Egyesült Királyság
E-mail: info@concretecanvas.com | Honlap: www.concretecanvas.com

2. SZAKASZ: Veszélyek azonosítása

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

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

1.1.  Terméknév

1.3.  A biztonsági adatlap szállítójának részletes adatai

3.1.  Anyagok 

1.4.  Sürgősségi telefonszám

A 1272/2008/EK rendelet és kiegészítései szerint az anyagra vonatkózóan nincs címkézési kötelezettség.

2.2.  Címkézési elemek

Normál munkavégzésben (pl.: nem aktivált GCCM/GCCB-vel való munkálatok, vagy nem aktivált illetve aktivált GCCM/GCCB vágása) kis 
mennyiségben töltőanyag keverék és/vagy por szabadulhat ki. Porképződés esetére bőr-, szem- és  légzésvédelem ajánlott.

Vízzel érintkezve lúgos oldat keletkezik (pH 11,0-11,5) amely irritáló lehet. Általános gyakorlatban a GCCM és GCCB megfelelő aktiváláshoz 
szükséges vízmennyiségnek csökkentenie kell a negatív hatásokat.

A cementkeverék vízzel keveredve kémiai reakcióba lép és szilárdul. A reakció hőtermelő, hőmérsékletemelkedést eredményez. Általános kültéri 
alkalmazások esetén nincs égési sérülés kockázat.

2.3.  Egyéb veszélyek

Megnevezés CLP VI. Annex szerinti besorolás CAS-szám Tömeg % (tartomány)

Kálcium-aluminát cement, 
vegyi anyagok nincs adat 65997-16-2 70-100%

Polivinil-klorid nincs adat 9002-86-2 4-10% (CC Hydro: 8-18%)

*Geosynthetic Cementitious Composite Mat &  Geosynthetic Cementitious Composite Barrier: Cementtel töltött kompozit geoszintetikus paplan / Cementtel töltött kompozit geoszintetikus szigetelő

Az anyag a 1272/2008 számú, anyagok és keverékek osztályozására, cimkézésére és csomagolására vonatkozó EK rendelet értelmében 
egyik veszélyességi osztályba sem sorolható.

2.1.  Az anyag/keverék besorolása

Concrete Canvas® GCCM (CC5TM, CC8TM és CC13TM):
Gyors telepítésű, tartós és vegyi anyagokkal szemben ellenálló erózióvédelmi alkalmazásokhoz, például: árokburkolás, rézsűvédelem, 
töltésburkolás, gyomelnyomás, átereszjavítás, gabion megerősítés, csővezeték védelem.

CC Hydro™ GCCB (CCH5TM, CCH8TM):
Tartós, vegyi anyagokkal szemben ellenálló és nagy vízzáróképességű alkalmazásokhoz, például: kármentő terek és töltéseinek burkolása, 
tározók burkolása, szennyezett folyadékok szállítására épített csatornák, árkok burkolása, csatorna műtárgyak javítása.

1.2.  Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Telefon (UK): +44 (0) 345 680 1908  (1)  Csak hivatali órákban, 08h00 - 16h30-ig érhető el.
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Megfelelő oltóanyag: víz, hab, széndioxid vagy száraz por.

A terméknek korlátos az éghetősége mind aktiválatlan (csomagolt), mind aktivált (hidratált) állapotban. Mégis, bizonyos anyagok éghetnek (pl. 
a csomagoló vagy a védtelen PVC réteg). Tűz esetén a füstök tartalmazhatnak szénmonoxidot (CO), széndioxidot (CO2) vízgőzt és  
hidrogén-kloridot (HCI). A bomlás következményeként robbanékony keverék keletkezhet.

Tűz esetén: ne lélegezzen be szétesett anyagot, füstöt. Használjon bevizsgált, zárt rendszerű (SCBA) légzőkészüléket. Viseljen tűzálló 
ruházatot. Az oltóvizet ne engedje környezeti vizekbe. Nagyobb tüzekkel csak kiképzett személyzet foglalkozzon.

Baleset esetén előfordulhat, hogy lokálisan cementkeverék por, szövetanyag és PVC fólia darabok szabadulnak ki.
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet alkalmazzon egyéni védőfelszerelést a 8. szakaszban leírtaknak megfelelően.

4.SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expoziciónál

5.1.  Oltóanyagok

Akadályozza meg nagy mennyiségű anyag csatornába vagy vízgyűjtő területre jutását.

Mechanikai módszerekkel gyűjtse össze az anyagot (seprés, porszívózás). Kerülje a porkibocsátást. Ha a kiszóródott anyag vizes lesz: szedje 
össze mielőtt a szilárdulása megkezdődik.

További információkat az egyéni védőfelszerelésről a 8. pont alatt, az ártalmatlanítási útmutatásról a 13. pont alatt talál.

6.2.  Környezetvédelmi óvintézkedések

Általános tanácsok:
Általános szabályként: kétség esetén vagy ha a tűnetek nem múlnak mindig hívjon orvost. Öntudatlan személyt SOHA ne késztessen nyelésre.

Belégzés esetén:
A sérültet azonnal vigye friss levegőre. Tartós kellemetlen érzés esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel érintkezés esetén:
Ellenőrizze maradt-e anyag a bőr és ruházat, karóra, lábbeli, stb. között. Mossa le szappannal / kéztisztítóval, öblítse bő vízzel.

Szembe kerülést követően:
A szemet alaposan, lágy tiszta vízzel, legalább 15 percen át kell öblíteni, a szemhéj alatt is. Szemvörösség, fájdalom, vagy látásromlás 
esetén forduljon szemészhez.

Lenyelést követően:
Nem szabad hánytatni. A szájat öblítse vízzel és adjon sok tiszta vizet. Forduljon orvoshoz, mutassa meg ezt a Biztonsági adatlapot.

Elsősegélynyújtó önvédelme:
Az elsősegély-nyújtó személy kövesse az általános szabályokat, hogy ne érintkezzen közvetlen a kiszóródott porral, szövetszálakkal. Általános 
egyéni védőfelszerelés alkalmazható.

4.1  Elsősegélynyújtási intézkedések

4.2.  A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások

4.3.  A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nincs rendelkezésre álló adat.

Nincs rendelkezésre álló adat.

5.3.  Tűzoltóknak szóló javaslat

5.2.  Különleges veszélyek

6.4.  Hivatkozás más szakaszokra

6.3.  A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6.1.  Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
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A CC nagytekercseket egyenként csomagolva, 1,2 x 1,0 m -es hőkezelt fa raklapra rögzítve szállítják. A CC kistekercseket hasonlóan, 
tekercsenként légzárt PE fóliában csomagolva, raklapra rögzítve szállítják, 1 raklapon 13 db kistekercset.

Óvintézkedések 
Tanács a biztonságos kezeléshez:
A CC két kiszerelésben (tekercsformában) érhető el: nagytekercsekben és kézben szállítható kistekercsekben.

7.1.1. Az 1,5 - 1,6 t súlyú nagytekercsek 6 inch ( ~16cm) átmérőjű kartonhengerre tekercselve érkeznek, így tekercstartó 
szerkezettel emelhetőek és alkalmas berendezéssel letekercselhetőek. 

7.1.2. A kistekercsek 3 inch-es ( ~8 cm) átmérőjű kartonhengeren érkeznek, 2-4 ember által kézzel szállítható formában.

Nem összeférhető anyagok:
Tárolás alatt vízzel vagy vízpárával érintkezve az anyag aktiválódik, ez teljesítményét befolyásolja.

Tűz megelőzése:
Akadályozza meg jogosulatlan személyek hozzáférését.

Kipárolgás és porképződés megelőzése: Kerülje a porképződést.

Környezeti óvintézkedések:
Kerülje a GCCM/GCCB véletlenszerű sérülését és a cementpor vagy egyéb elemek csatornába és vízgyűjtő területre jutását.

Általános higiéniai tanácsok:
7.1.3. A tárolási és munkaterületen tilos az étkezés, italfogyasztás és dohányzás.
7.1.4. Használat után mosson kezet.
7.1.5. Szennyezett ruházatot és védőfelszerelést vegye le mielőtt étkezési területre lép.

Műszaki intézkedések és tárolási feltételek:
A CC-t fedett helyen, száraz körülmények között kell tárolni..

Csomagoló anyagok:
Biztonság tekintetében egyedi csomagolási korlátozás nincs, de javasolt a terméket az eredeti gyári csomagolásban tárolni.

7.3.1.  Concrete Canvas GCCM alkalmazások:
•       Csatorna és árokburkolás
•       Rézsűvédelem
•       Töltésburkolás
•       Beton műtárgyak javítása
•       Átereszburkolás
•       Növényzetelnyomás
•       Egyéb

7.3.2. Concrete Canvas Hydro GCCB alkalmazások:
•       Töltésburkolás
•       Csatorna és árokburkolás
•       Tározók burkolása
•       Egyéb

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1  Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

7.2.  A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

7.3.  Meghatározott végfelhasználás(ok)
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

8.2.1. Műszaki intézkedések
Ahol indokolt és kivitelezhető a por kijutását technikai módszerekkel kell ellenőrizni.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, védőeszközök
a)      Egyéni óvintézkedések, mint például az egyéni védőeszköz ikonok jelölik a kötelezően viselendő   
          egyéni védőfelszerelést (PPE).
          Használjon tiszta és megfelelően karbantartott egyéni védőfelszerelést.
          A személyi védőfelszerelések a munkaterületen kívül, megfelelő tisztaságú helyen tartandók.
          Munka közben enni, inni, dohányozni  nem szabad. Az elszennyeződött ruházatot ismételt
          használat előtt tisztítsa le, mossa ki.
          Biztosítsa a megfelelő szellőztetést, különösen szűk térben.
b)      Szem- és arcvédelem:
          Kerülje a por szembe jutását.
          Cementpor vagy kiszóródott por kezeléséhez viseljen EN166 szabvány szerinti védőszeműveget.
c)      Kézvédelem:
          Hosszan tartó, többszöri érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt.
d)      Testvédelem:
          Szabványos, rendszeresen tisztított munkaruha viselendő. 
          A termékkel való érintkezést követően minden szennyeződött testrészt le kell mosni.
e)      Légzésvédelem:
          Kerülje a por belélegzését. 
          Viseljen eldobható, az EN149 szerinti porvédő maszkot.

Forma: szövet / részecske 
Szag: nem alkalmazható  
pH: 11-11.5 nedves állapotban
Olvadáspont: nem alkalmazható
Forráspont: nem alkalmazható
Gyulladáspont: nem alkalmazható
Párolgási sebesség: nem alkalmazható
Gyulladási határ: részlegesen éghető, nem táplálja a tüzet
Robbanás határérték: nem alkalmazható
Gőznyomás: nem alkalmazható
Gőzsűrűség: nem alkalmazható
Nagy tekercs sűrűsége: 1500 kg/m3
Fajsúly: nem alkalmazható
Oldhatóság (Vízben): nem alkalmazható
Oldhatóság (Más): nem alkalmazható
Megoszlási hányados: nem alkalmazható
Öngyulladási hőmérséklet: nem alkalmazható
Bomlási hőmérséklet: >200°C  
Viszkozitás: nem alkalmazható
Oxidációs tulajdonságok: nem alkalmazható

8.2.  Az expozíció elleni védekezés

8.1.1. Foglalkozási expozíciós határértékek:

Másképpen nem specifikált/besorolt részecske

UK / WEL (Munkahelyi expozíciós határértékek, EH40/2005, 2007): 
Teljes pormennyiség TWA = 10mg/m3 , Belélegezhető pormennyiség TWA = 4mg/m3

USA / OSHA PEL (Occupational Safety and Health Administration, Permissible Exposure Limits): 
Respirable fraction TWA = 5mg/m3 Total Fraction TWA=15mg/m3

ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) : 
Respirable particles TWA = 3 mg/m3, Inhalable particles TWA=10mg/m3

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1.  Ellenőrzési paraméterek

BIZTONSÁGI
ADATLAP



© Concrete Canvas Ltd. 2019
Az itt leírt információ térítésmentesen elérhető, legjobb tudásunk szerinti, pontos. Azonban mivel a tájékoztató anyag és a termékek felhasználásának körülményei, feltételei és módja változó lehet, és mindez hatáskörünkön kívül esik, se kifejezett, se hallgatólagos garanciát nem vállalunk értékesíthetőségükre, alkalmazhatóságukra, egyéb 
kritériumaira, vagy a szabadalom megsértésére vonatkozólag, továbbá nem vállalunk felelősséget az információs anyag és a termékek felhasználásáért, vagy az abból eredőekre. Védjegy és szabadalmi információk a http://www.concretecanvas.com/patent-and-trademark-info/ oldalon találhatóak.

www.betonpaplan.huinfo@betonpaplan.hu+36 21 262 0730 www

 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Nincs rendelkezésre álló adat.

 11.1.1.  Komponensek
  Akut toxicitás:

CEMENT, ALUMINA, CHEMICALS (CAS: 65997-16-2)
Szájon át: LD50 > 2000 mg/kg

Bőrmarás, bőrirritáció:
 CEMENT, ALUMINA, CHEMICALS (CAS: 65997-16-2)

Maró hatás: Nincs megfigyelt hatás.

Súlyos szemkárosodás, szemirritáció:
 Idegentest jelenléte miatt a por a szaruhártyát irritálhatja.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:
 A REACH rendelet XVII, 47. cikke alapján, EN 196-10 szerint mérve nem tartalmaz 

hexavalent chromium-ot > 2 ppm.

  Specifikus célszervi toxicitás - egyszeri expozíció:
 A termékből származó por légúti irritációt okozhat.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Normál környezeti hőmérséleten (-40°C - +40°C) tárolva és használva a termék stabil.

10.2.  Kémiai stabilitás

Kerülendő:
- porképződés
- nedvesség

10.4.  Kerülendő körülmények

Tudomásunk szerint nincs.

10.5.  Nem összeférhető anyagok

Célnak megfelelően használva a termék nem bomlik.

10.6.  Veszélyes bomlástermékek

Aktiválást követően (néhány órával, vagy nyirkos időben néhány nappal) a termék vízben és talajban is stabil, az összetevők kikerülése 
elhanyagolható.

 12.1. Toxicitás: nincs besorolás
 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs rendelkezésre álló adat.
 12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs rendelkezésre álló adat.
 12.4. A talajban való mobilitás: Nincs rendelkezésre álló adat.
 12.5. A PBT és vPvB értékelés eredményei: Nincs rendelkezésre álló adat.
 12.6. Egyéb káros hatások: Nincs rendelkezésre álló adat.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

Víz jelenlétében a Kálcium-aluminát kémiai reakcióban megszilárdul, stabil kálcium-aluminát hidráttá alakul. Ez a hőtermelő reakció 24 
óráig eltarthat. A teljes hőkibocsátás kisebb, mint 500 kJ/kg. 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1.  Reakciókészség

Normál körülmények között nincs.

10.3.  Veszélyes reakciók lehetősége
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

Cimkézés:
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról a 1907/2006/EK és 1272/2008/EK (CLP) vagy a módosított  
67/548/EEC rendelet szerint törvényileg előírt biztonsági cimkézés erre az anyagra nem szükséges.

Egyéb szabályozások (Egyesült Királyságban)
Health & Safety at Work etc. Act 1974 
Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended) 
Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 
Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures Regulations 2008 (as amended) EH40/2005 Workplace Exposure Limits 
(as amended) 
Environmental Protection Act 1990 
Hazardous Waste Regulations 2005 (as amended)

Különleges rendelkezések: 
USA: CERCLA Hazardous substance (40CFR Part 302): all substances are not listed in the CERCLA list USA State of California: All substances 
are not listed in the Proposition 65 list US Toxic Substances Control Act 
TSCA: All substances are listed in the EPA (Environment Protection Agency) TSCA inventory
USA SARA section 311/312 categorizations: None 
Canada: Domestic Substance List (DSL): all substances are registered in the DSL inventory
WHMIS: none 

A vízre veszélyes anyagok besorolására vonatkozó német rendelet (WGK) szerint:
WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws): enyhén veszélyes

Standardizált amerikai rendszer a termék veszélyes anyagainak azonosítására sürgősségi eljárások tekintetében. (NFPA 704): 
FPA 704, Címkézés: Egészség=0 Tűzveszélyesség=0 Bomlékonyság/Reaktivitás=0 Speciális kockázat = nincs 

A 3. szakaszban szereplő H és R-mondatok - Nincs javasolt megszorítás a használatban.

Javasolt megszorítások a használatban 
Felhasználás a gyártó technikai útmutatása alapján. 

Dokumentum verzió történet:
Verziószám: 2 
Kiadás dátuma: 2016. Október 04.
SDS-t összeállította: Marcin A. Kujawski, Research and Quality Manager

A termékekről közölt összes információ a Concrete Canvas Ltd. ismeretein és tapasztalatain alapul és pontosnak tekintendő. Mindamellett, 
ezekre vonatkozóan a Concrete Canvas Ltd. semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal. A termék kezelésének, tárolásának, 
alkalmazásának és megsemmisítésének körülményei és módszerei a Concrete Canvas Ltd. ellenőrzésén kívül esnek, ezért nem vonható 
felelősségre semmilyen a termék kezeléséből, tárolásából vagy megsemmisítéséből adódó vagy ezek kapcsán felmerülő veszteség, kár 
vagy költség vonatkozásában. Ez a dokumentum kizárólag a Concrete Canvas® GCCM-re és GCCB-re alkalmazható.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

ADR/RID: Szállításra nem veszélyes anyagként besorolt.
IMDG:   Szállításra nem veszélyes anyagként besorolt.
Tengeri szennyező áru: Nem
IATA:   Szállításra nem veszélyes anyagként besorolt.

14. SZAKASZ: Szállítási információk

13.1.1. Termék:
A hulladékkezelés az emberi egészéget nem veszélyeztetve, a környzetei károk és ezen belül kiemelten a víz, levegő, talaj, növény 
és állatvilág veszélyeztetése nélkül történjék.
Újrahasznosítás vagy elhelyezés a jelenlegi jogszabályi előírások figyelembevételével; ajánlott minősített kezelő alkalmazása.
Hulladékkal ne szennyezze a talajt, a vizet, ne helyezzen el hulladékot a környezetben.

13.1.2. Csomagolás:
A fel nem használt anyagot a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően helyezze el.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1.  Hulladékkezelési módszerek
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