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BIZTONSÁGI ADATLAP 

1. A készítmény azonosítása 

Kereskedelmi név: SADOLIN SUPERDEC 
A készítmény felhasználása: fafesték, vizes alapú alkid/akrilgyanta bázisú emulzió 

Ez a biztonsági adatlap vonatkozik a különböző térfogatban (0,75 l, 2,5 l, 5 l és 10 l) és színekben 
kiszerelt (tiszta fehér, homokfehér, izlandszürke, szaharasárga, napsárga, terrakotta, vörös, 
svédvörös, indiatölgy, írzöld, erdőzöld, diófa, galambkék, mykonoszkék, ébenfa) SADOLIN 
SUPERDEC készítményekre. 

Gyártó cég neve: Akzo Nobel Deco GmbH 
Cím: Vitalisstrasse 198-226 
D-50827 Köln Németország 
Telefon: (0221) 58810 

Vészhelyzeti információkérés: Németország: telefon: 030/19240, fax: 030/30686799, 
 Ausztria: telefon: 01/4064343 

Forgalmazó cég neve: AKZO NOBEL Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi Részvénytársaság 
Cím: 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, 2092 hrsz, Pf. 135 
Telefon: (06)-49/521-082; (06)-40/200-505 
Fax: (06)-49/522-770 

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): (1) 476-1120, 06 (80) 201-199 

2. Összetétel 

A gyártó veszélyes összetevők jelenlétét nem jelzi. 
A készítmény komponensei a hatályos jogszabályok szerint nem veszélyes anyagok, vagy 
koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket a veszélyesség 
szerinti besorolásnál fel kell tüntetni, illetve figyelembe kell venni. 

3. Veszélyesség szerinti besorolás 

A készítmény nem veszélyes. EU-veszélyjel: nincs 
A veszélyes készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R mondat nem szükséges. 
Megfelelő kezelés és tárolás esetén a készítmény nem károsítja az egészséget és a környezetet. 

4. Elsősegélynyújtás 

Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött 
ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, 
vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad! 
Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk 
orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. 

Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni és melegen tartani. 

Bőrrejutás esetén: A szennyezett, átitatott ruházat levétele után a bőrt le kell mosni szappannal 
és folyóvízzel, vagy más ismert bőrtisztító készítménnyel. Ne használjunk oldószereket vagy 
hígítókat. 

Szembejutás esetén: Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a 
szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Forduljunk szakorvoshoz. 
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Lenyelés esetén: Nagyobb mennyiségek lenyelése esetén azonnal forduljunk orvoshoz. 

5. Tűzvédelmi intézkedések 

A készítmény nem tűzveszélyes, nem gyúlékony. 

6. Óvintézkedés baleset esetén 

A készítmény gőzeinek belégzését kerüljük el. 
Személyekre vonatkozó óvintézkedések: szükséges, lásd 7. és 8. pont. 
Kiömlés esetén: A kiömlött terméket nem éghető, inert folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, 
föld, vermikulit, diatomaföld) kell befedni, felitatni, és megfelelő szállítóedényben a helyi 
előírásoknak megfelelő megsemmisítésre kell küldeni. A szennyeződött területet a szokásos 
tisztítószerekkel takarítsuk fel, ne használjunk oldószereket. 

Környezetvédelmi óvintézkedések: A kiömlött anyagot a csatornába vagy élő vizekbe engedni 
tilos! Amennyiben folyókba, tavakba, vízfolyásokba kerül, értesíteni kell a helyi vízügyi hatóságokat. 

7. Kezelés és tárolás 

Kezelés: Körültekintően végzett munkával kerüljük el a készítmény szembejutását, bőrre kerülését. 
Ne lélegezzük be a készítmény gőzeit, permetét. A készítménnyel végzett munka során enni, inni és 
dohányozni nem szabad. Személyi védőfelszerelések használata szükséges, lásd 8. pont. A 
munkavédelmi és a biztonsági előírások betartandóak. 
Tárolás: A készítmény kiömlését akadályozzuk meg, jól lezárva függőlegesen tároljuk. 
Élelmiszerektől, takarmányoktól, inkompatibilis anyagoktól tartsuk távol. Gyermekek kezébe nem 
kerülhet. Vegyük figyelembe a készítmény címkéjén található információkat. Eredeti, bontatlan 
csomagolásban, jól lezárva, fagymentes helyen tárolandó. 

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei 

A dolgozókkal meg kell ismertetni a készítmény felhasználásának munkavédelmi előírásait. A 
készítménnyel történő munkát úgy kell szervezni, hogy ha a készítmény a bőrre kerül, akkor a 
lehető legrövidebb időn belül el lehessen távolítani a bőrről, bő szappanos vizes lemosással. 
Műszaki intézkedések: 
 A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani. 
 A megfelelő szellőzésről gondoskodni kell, szükség esetén helyi elszívást kell alkalmazni. 

Higiéniai intézkedések: 
 Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad! 
 A munka szüneteiben és befejezése után alapos kézmosás szükséges. 

Személyi védőfelszerelések: 
 Légzésvédelem: Nem szükséges. 
 Kézvédelem: Ha a bőrrejutás veszélye fennáll, megfelelő védőkesztyű viselése vagy bőrvédő 

kenőcs használata szükséges. 
 Szemvédelem: Ha a szembefröccsenés veszélye fennáll, védőszemüveg használata szükséges. 
 Testvédelem: Megfelelő védőruha szükséges, ha a készítmény felhordása spray/permet 

formájában történik. (Ha a készítmény a bőrre jut, akkor alaposan mossuk le folyóvízzel és 
szappannal) 

Foglalkozási expozíciós határérték: nincs 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Halmazállapot: folyadék 
Szín: különböző (15-féle) 
Gyulladáspont: nincs adat 
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Sűrűség: kb. 1,0 – 1,25 kg/dm3 20 Cº -on 
Robbanási határok: nincs adat 
Oldószertartalom: < 0,2% 
Viszkozitás: 30 – 40 (23 Cº -on, Emila 1) 
Oldhatóság vízben: oldódik, diszpergálható 

10. Stabilitás és reakciókészség 

Közönséges körülmények között, rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén a készítmény 
stabil, lásd 7. pont. 
Elkerülendő anyagok: nincs 
Veszélyes bomlástermékek: nincs 

11. Toxikológiai adatok 

A készítményre vonatkozó akut toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre. Megfelelő alkalmazás, 
felhasználás és tárolás esetén a rendelkezésre álló információk alapján egészségkárosodással nem 
kell számolni. A készítmény gőzének/permetének belégzését el kell kerülni. 

12. Ökológiai adatok 

A készítménnyel célzott ökotoxikológiai vizsgálatok nem készültek. 
A készítmény csatornába, élő vizekbe nem kerülhet. 
Vízveszélyességi osztály: WGK 1 (a vízminőséget kevéssé veszélyeztető anyag) 

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 

A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben 
foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet 
alapján: EWC-kód: 08 01 12 festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től. 
A készítményt és maradékait csatornába és élővizekbe juttatni tilos. 
Csomagolóanyag: Maradékmentes kiürítése után újrahasznosítható. 
A beszáradt festékmaradványokat külön kell kezelni. 

14. Szállításra vonatkozó előírások 

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények (ADR/RID, IMDG) szerint 
nem veszélyes áru. 

15. Szabályozási információk 

A veszélyes anyagokkal és készítményekkel foglalkozó EU-direktívák és a megfelelő magyar 
rendeletek szerint a készítmény nem jelölésköteles. 

Címkézés: EU-veszélyjel nincs. 
A készítmény sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R mondat: nem szükséges 
A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok: 
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 23 A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni  
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a 

címkét az orvosnak meg kell mutatni 
S 29 Csatornába engedni nem szabad 
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható 
Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésére áll. 
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16. Egyéb 

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak. Az adatlap csak a biztonsági követelmények 
szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait 
garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. A biztonsági adatlap megfelel a 91/155/EGK, a 
1999/45/EK és a 2001/58/EK számú direktívákban foglaltaknak, valamint a kémiai biztonságról szóló 
2000. évi XXV. számú törvény, és az annak végrehajtásáról szóló 44/2000. (XII.27.) EüM számú 
rendelet és módosításai előírásainak. 

A terméket írásbeli engedély nélkül, csak az első szakaszban megjelöltnek lehet szállítani. 

A termék felhasználójának a felelőssége az érvényben lévő törvények és rendeletek betartása. A 
felhasználók maguk felelősek azon kockázatokért, amik a készítmény használatából következnek. Az 
adatlap nem képezi semmilyen jogi kötelezettség vagy felelősségvállalás alapját a bármilyen 
körülmények között történő használatból vagy a helytelen használatból adódó következményekért. 

A gyártó német nyelvű biztonsági adatlapja 2000. márciusában készült, 2003. februárjában került 
átdolgozásra. 

A készítmény besorolását a 15. pont tartalmazza. 

A biztonsági adatlap 2. pontjában szereplő R mondat: nincs 
Német szabványok: 
BGR 190 Légzésvédők (Bisher ZH 1/701) 
BGR 192 Szem- és arcvédők (Bisher ZH 1/703) 
BGR 195 Védőkesztyűk (Bisher ZH 1/706) 

Vonatkozó magyar törvények és rendeletek: 

Munkavédelem: – a 2004. évi XI. és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a 
munkavédelemről 

Kémiai biztonság: – a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
– a 33/2004. (IV.26.) EszCsM rendelettel és a 30/2003. (V.21.) EüM rendelettel módosított 
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 
– a 13/2002. (XI.28.) EszCsM–FMM rendelettel módosított 25/2000. (IX.30.) EüM–SZCSM 
rendelet 
– a 29/2004. (IV.24.), a 12/2002. (XI.16.) és a 75/2003. (XII.23.) EszCsM rendelettel 
módosított 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet 
– a 43/2004. (IV.26.) EszCsM–KvVM rendelettel és a 13/2001. (IV.20.) EüM–KöM 

rendelettel módosított 41/2000. (XII.20.) EüM–KöM rendelet 
– 3/2006. (I.26.) EüM rendelet 

Hulladék: – a 2004. évi XXIX. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
– a 192/2003. (XI.26.) Kormányrendelettel módosított 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet 
– a 195/2002. (IX.6.) Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet 
– a 271/2003. (XII.24.) és a 274/2002. (XII.21.) Kormányrendelettel módosított 203/2001. 
(X.26.) Kormányrendelet 
– a 269/2003. (XII.26.) Kormányrendelettel módosított 204/2001. (X.26.) Kormányrendelet 
– az 5/2004. (IV.23.) KvVM rendelettel módosított 6/2001. (II.28.) KöM rendelet 
– az 1/2004. (II.26.) KvVM rendelettel, a 37/1997. (XII.8.) KTM rendelettel és 33/1993. 
(XII.23.) KTM rendelet módosított 3/1984. (II.7.) OVH rendelet 
– az 1/2004. (II.6.) KvVM rendelettel módosított 7/2003. (III.1.) KöM rendelet 
– a 25/2003. (XII.30.) KvVM rendelettel módosított 9/2002. (III.22.) KöM–KöViM rendelet 

Tűzvédelem: – az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról– a 9/2000. (II.16.) BM rendelettel módosított 35/1996. (XII.29.) BM rendelet 
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