
    

 

                      

   

           
 

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 
 

        A 33/2004 (V.01.) ESZCSM által módosított 44/2000 (XII.27.)EÜM rendelet alapján 
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1.  A termék és a társaság azonosítási adatai: 
 
Termék : CANOVA                                                                                                  kód:494.... 
 
Leírása : beltéri diszperziós mosható, dekorációs falfesték 
 
Társaság : Colorificio A - B CASATI SpA 
                 Via Valpantena 59/b 
                 37030 VERONA  Poiano 
                  Telefon : 00 39 45 550244 
                  Fax : 00 39 45 550414  

                
                                                                                                            
Forgalmazó : CASATI Color KFT 
                      Budapest, 1194. Méta u. 31. 
                      Telefon : 06 30 949 20 86 
                      Fax : 358-1152 
 
2. Összetétel / Az alkotóelemekkel kapcsolatos információk: 
 
                 CEE szám            Súly %           Anyag             Veszély 
                --------------          ---------          ---------         ----------- 
1)   
2) 
 
3. Veszélyesség szerinti besorolás: 
  
A termék nem gyúlékony és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz. 
 
4. Elsősegélynyújtás: 
 
Szembe kerülés esetén :            bő vízzel öblíteni. 
Bőrrel való érintkezés esetén :  vízzel és szappannal lemosni. 
Belélegzés esetén :                                   -------- 
Lenyelés esetén :                       nem szabad hányást előidézni, orvoshoz kell fordulni. 
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Bank: 10800014-50000006-10470599 
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5. Tűzveszélyesség: 
 
Általános óvintézkedések: nincs 
A termék nem gyúlékony 
 
6. Óvintézkedés baleset estén: 
 
Földdel vagy más nedvszívó anyaggal felitatni. 
 
7. Kezelés és tárolás: 
 
Óvintézkedés munkavégzés közben: természetes szellőzés 
Légelszívó működtetése:                   nem szükséges 
Szemek védelme:                              fröccsenés védő szemüveg 
Bőr védelem:                                     vízhatlan kesztyű 
Személyi védelem:                            munkaruha 
A terméket +5°C, +40°C  hőmérséklet közötti helyiségben tárolható. 
 
8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: 
 
Semmiféle különleges óvintézkedés nem szükséges. A 7. pontban leírtakat kell figyelembe 
venni. 
 
 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 
 
megjelenési forma :                      folyékony 
szín :                                             szín szerint 
szag :                                                 ------- 
gyulladáspont :                             nem gyúlékony 
öngyulladási hőmérséklet:                 ------ 
fajsúly :                                         1-1,03  
gőzsűrűség  (levegő=1):                egynél nagyobb 
gőztenzió :                                          ------ 
vízben oldhatóság :                       tökéletes 
pH:                                                6,5-7,5 
kiadósság:                                     100gr/m² 
száradás:                                       felületi: 2-3 óra, teljes: 2-3 nap 
viscositás:                                     7000-8000 cps a 20c 
 
 10. Stabilitás és reakciókészség: 
 
A termék stabil, a 7. pontban leírt tárolási feltételek betartása mellett nem lép reakcióba. 
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11. Toxikológiai adatok: 
 
A szokásos gyakorlat szerinti alkalmazás esetén mindenféle káros hatás kizárható. 
Az esetlegesen előforduló veszélyes összetevők koncentrációját figyelembe kell venni (2.) 
 
12. Ökotoxicitás: 
 
A szokásos gyakorlat szerint használandó, kerüljük az anyag környezetbe való kerülését. 
 
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 
 
A megsemmisítés engedélyezett helyen történhet. 
Ewc kód a 16/2001.(VII.18.) KőM rendelet alapján:  - 08.01. 
                        - 15.01. 
 
14. Szállításra vonatkozó előírások: 
 
ADR        közúton 
RID         vasúton 
IMO        tengeren 
ICAO      légi úton 
 
15. Szabályozási információk: 
 
A CEE 88/379 rendelet szerint, majd módosított D.M. 92/1/28 értelmében az 
R és S szimbólumok, mondatok feltűntetése nem előírás. 
 
16. Egyéb 
 
A jelen adatlapon közölt információk, megegyeznek a terméket alkotó anyagokra vonatkozó, 
jelenleg hatályos rendeletek szerinti jogszabályokkal. 
Tekintve, hogy nem vagyunk alapanyaggyártók, a leírtakat nem lehet a termék 
tulajdonságainak garanciájaként tekinteni, hanem csak biztonsági információként. 
A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát.  
Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. 
 
 


