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Orszdgos Tisztifdonvosi Hivata{
Cim: 1097 Budapest, Albeft Ft6ri{in [t 2-6.
Levelezdsi cim: 1437 Budapest, pf. g39.
Iktat6sz6m : KEF - | 5283 -2 120 1 6.
T 6r gy : Igazol|s nyilviintartdsba vdtelrol
Eload6: J6nosi Tam6s
E-mail : tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Telefon: +36 1 476 1278
Melldklet: Haszn|lati ritmutat6
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IGAZOLAS
az iv5- 6s flirdovizelkit6sban vizzel kdzvetlentil erintkez| anyagok,
term6kek bejelentdsdrol
A k6zigazgatasi hat6srigi elj6rris ds szolgaltatils illtalfnos szab6lyair6l sz6l6 2004.6vi CXL.
tdrv6ny 86' $ (1) bekezddse, az egeszsdgiigyi hat6sri gi es igazgatrisi ievdkenys6grol
szolo 1991. evi
XI. torvdny 7. $ (1) bekezdlse" az iv6viz minos
eirol 6s az ellenorzes rendj6r6l
Korm. rendelet (a
0 8/A. g (1) bekezddse alaijrin,
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nyilvr[ntartdsba veszem:

A termdk nyilvdntart6si sz6ma: KEF-152g3 -2/2016.
A term6k forgalmaz6j6nak adatai:
A forgalmaz6 neve: Ferrokdmia Vegyipari Kft.
A forgalmazo cime:1097 Budapest, Tagl6 u. 11_13.
A term6k gy6rt6_iiinak adatai:
A gyfrto neve: Ferrokdmia Vegyipari Kft.
A gyfnto cime: 1097 Budapest, Tagl6 u. 11-13.
A termdk adatai:
A termdk neve: VINILFIX pVC-cso ragaszt6
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A termdk alkalmazisi teri.ilete: iv6- ds fiirdovizell6tris (30
--t\Al T\{Jn
"c)
J
A bejelento az igazgatilsi szolgiiltat6si dijat befrzette.
A termdk az Orszitgos Kdzegdszsdgiigyi Kcizpont, orsz6gos Kornyezeteg6szsdgtigy
i Igazgatosfrya
(oKK-oKI) 6ltal kiadott oKK-oKI 6073-2/2016 szami szakvdlemdnydben
fbglalt felhaszn6llsi
feltdtelek betartlsdval es az annak megfelel<i haszniiatiritmutat6val
egyiitt forgalmazhat6.
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Rendelet 8/A. $ (3) bekezd6se szerint a bejelentonek ds tov6bbforgalmazils esetdn a
tov6bbforgalmazSnak is tdjdkoztat6si k<itelezettsdge yan az ivovizellirtfrsban vizzel kdzvetleniil
eintkezl anyagok, term6kek forgalmazttsakor, illetve tov6bbforgalmazilsakor a nyilv6ntartott
any ag, termdk felhasznillSs6ra vonatk oz6 an.

A nyilv6ntarlilsba vett anyagok, termdkek kozegdszs6giigyi

feliilvizsgSlatht

a

bejelentonek az

igazolils kiad6s6t6l szfimitott 5 dven beliil kdrelmeznie kell.

Budapest, 2016. szeptember ,,
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Dr. Szentes Tamfs
orsz6gos tisztifoorvos
nev6ben kradmfinyozza
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Enol6rtesiil:
Vegyipari Kft. (1097 Budapest, Tagl6 u. 1 1- 13.)
2. Or szfryos Kdze gd sz s d giigyi Kdzpont (okk@okk. antsz. hu)
1

. Ferrok6mia

3.hatthr

Vinilfix
e

A;

PVC-cs6 ragaszt6

f

l=t,r:,
_r.[,f

!

125 g

OTH eng. sz

ALKALMMnST teRUler
Kem6ny PVC csovek 6s idomok osszeragaszt5s5ra alkalmas
az ivovizell5t6s, szennyvizelvezet6s
illetve egyeb technologiai teruleten.
Aziv6viz h6mers6klete a 30 "C-ot nem haladhatja meg.
Mfiszak
S
ellemzcik
Ragaszt6si szil6rdsdq
Kifolyrisi ido
ZArtI6ri lobban6spont
Szlrazanyagtartalom

legal5bb 8 N/mm'
20-60 sec.
23'C alatt
(24!2) mlm o/o
10 perc ut6n

FELHASZNALAS MODJA

mechan
l)' A ragas
llesztjUk a
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6desekt6l megtisztitjuk, zslrtalanltjuk (szen_
ecsettel egyenletesen felhordjuk a'ragaszt6t.
lemeket.
sitani keil (kb. s perc) 6s tov6bbi 30 percig huzo-

ig6nybev6telnek nem szabad kitenni.
A ragaszto zsirtalanlt6 folyad6kkal nem keverhet6! Haszndlat utdn a tubus j6l
lez6randol
Az iv ov izel l6tas teri.i let6 n tdrt6n d fel haszna r6s eset6n :
- A ragasztott felulet nem haladhatja meg a ragasztott PVC-csovekb6l
6116 rendszer/szakasz teljes
feluletenek 2 %-et.
- A ragasztdst rigy kell elvegezni, hogy a ragaszt6anyag nem
kerulhet/folyhat a cs6 bels6 falaral
- A term6k cs6-osszekot6sre, ill. cs6rendsier ki6pit6sie haszn6lhat6.
Nem haszn.rlhat6 azonban
csojavit6si munkSlatokra (pl. a csoveken
javitdsdra, tomft6serej.
- A ragasztott cs6szakaszt haszn6latbav6tel el6tt
tivovizzelfel kell tolteni
rv'!v' 'r'
az oblitovizet a csatorndba kell engedni, tilos

keletkezett
6t
h6ztart

Kiad6ss6g : 250-400
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vesz6lyt meghat6rozo cisszetevd: < g0 tomeg % tetrahidrofu16n
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Figyelmeztet6 H-mondatok:
H225 - Fokozottan t1zveszblyes folyad6k 6s
96z.
H319 - S0lyos szemirrit6ciot okoz.
H351 - Feltehet6en rdkot okoz.
H335

- Legrlti irrit6ci6t

okozhat.

EUH019 - RobbanSsvesz6lyes peroxidokat k6pezhet.

Ovint6zked6sre vonatkoz6 p-mondatok:
Pl 02 -Gyermekekt6l elz1w a tartand6.
P210 - H6tol, forro felUletekt6l, szikrdt6l, nyllt l6ngt6l 6s m6s gyujtoforr6stol tdvot
tartand6. Titos

doh6nyz6s.

a

P303+P361+P353 - HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A b6rt le kell dblltenivizzellzuhanyoz6s.
P305+P351+P338 - SZEMBE KERULES eset6n: Tdbb percig tart6 6vatos 6blit6s vizzel. Adott
esetben a kontaktlencs6k elt6vol[t6sa, ha kdnnyen megoldhato. Azobl(t6s folytat6sa.
P405 - Elz1rva t6roland6.
P501 - A tartalom/ed6ny elhelyez6se hullad6kk6nt: a hat6lyos 2012" 6vi CLXXXV. t6rv6ny a
hulladekrol, valamint v6grehajtdsi rendeleteinek megfelel6en. Szermarad6k EWC-k6d: 08 04 09..
Szennyezett csomagolSs: EWC-k6d: 15 01 10*.

T6rol6s: Eredeti csomagoldsban lezArva, szaraz, h0v6s, s6t6t, kdzvetlen napf6nyt6l mentes, j6l
szellozo helyen, 6lelmiszerekt6l, h6- es gy0jt6forr6st6l, eghet6 anyagokt6l tdvol, gyermekek el6.
elzArva t5roland6.

SzavatossAg:. Az el6lr1 tdrolds eset6n a min6s6g6t meg6rzi a gydrt6stol sz6mitott 2 evig.

SzIn:
Nett6 tomeg: e125 g

Gyfrt6si id6 (6v, h6nap, nap):
Gydrtja 6s forgalm azzai
Ferrok6mia Vegyipari Kft.
4254 Nyiradony, Sz6chenyi u. 105.
Magyarorsz5g

Vev5szol gSlat 6s szaktandcsad5s
+36 1 215-7370, +36 1 215-0446

:

SUrg6ssegi telefon (ETTSZ): +36 80 20-11-99
uuru.ferrokemia,llq
Vonalk6d:

