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BIZTONSÁGI ADATLAP TRILAK Festékgyártó KFT.  
 
Kiállítás kelte: 2007-06-12 Módosítás kelte: 2008-05-26 
 
1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása 

HÉRA KOLOR Effekt belső falfesték 
 
A készítmény felhasználása: Belső falfesték 
 
Gyártó cég neve Trilak Festékgyártó Kft. 
Cím 1238 Budapest, Grassalkovich u. 4. 
Telefon +36-1-421-6100 
Fax +36-1-283-0455 
 
Forgalmazó cég neve Trilak Festékgyártó Kft. 
Cím 1238 Budapest, Grassalkovich u. 4. 
Telefon +36-1-421-6100 
Fax +36-1-283-0455 
 
Sürgősség esetén Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
Ügyeleti telefon +36-1-476-6400, +36-1-476-6464 
Zöld szám +36-80-20-1199 
 
Forgalomba hozatalért felelős: Trilak Festékgyártó Kft. 
Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich u. 4. 
Telefon: +36-1-421-6100 
Biztonsági adatlap információ meo@trilak.hu 
 
 
2. A veszély azonosítása 

44/2000.(XII.27.) EÜM. rendelet szerint 
 
Veszélyjel: Nem jelölésköteles Veszélyszimbólum:  
 
S-mondatok 
2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni. 
24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. 
 
 
3. Összetétel / Az alkotórészekre vonatkozó információ 

Összetétel: víz, diszperziós kötőanyag, pigmentek, töltőanyagok 
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Vizes bázisú falfesték, amely vizes akrilát polimer diszperziót, szerves és szervetlen 
pigmenteket, különböző adalékanyagokat tartalmaz. (sűrítőanyag, habzásgátlók, biocidok, 
koaleszcensek… stb.) 
 
A festék a 67/548/CEE direktívának megfelelően nem tartalmaz expozíciós határértékkel 
rendelkező egészségre veszélyes összetevőt: nem tartalmaz mérgező, egészségtelen, maró 
hatású vagy irritáló komponenst az európai direktívák által oldószerekben vagy festékekben 
megengedett határértékeknél nagyobb koncentrációban. 
 
 
 
4. Elsősegélynyújtási intézkedések 
 
Bőrre jutás esetén: Gondosan mossuk le a bőrfelületet szappannal és vízzel. 
 
Szembejutás esetén: Öblítsük ki a jól széthúzott szemet sok vízzel. 
 
Lenyelés esetén: Azonnal forduljunk orvoshoz. 
 
Belégzés esetén: Szellőztetett helységben használjuk a terméket; hosszú expozíció esetén 
gyenge irritáció jelentkezhet. 
 
 
5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
Speciális tűzvédelmi intézkedés: nincs 
 
Lobbanás pont: nem tűzveszélyes 
 
Robbanás veszély: nincs 
 
 
6. Intézkedések baleset esetén 
 
Használjunk felszívóképes anyagot, és helyezzük megfelelő edénybe. 
 

 
7. Kezelés és tárolás 
 
Ha nem használja, tartsa az edényzetet zárva. 
Óvja a terméket a hidegtől és a túlságosan magas hőmérséklettől. 
Munka után mindig gondosan mossunk kezet. 
Tartsuk a terméket +5ºC-40ºC/50ºC hőmérséklet között. 
Fagytól óvni kell. 
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8. Az expozíció ellenőrzése / Egyéni védelem 
 
Nem szükséges semmilyen speciális személyi védőfelszerelés. 
Ennek ellenére mi javasoljuk, hogy a következő személyi védőfelszereléseket használjuk: 
-védőszemüveg 
-a terméknek ellenálló kesztyű és ruha 
 

 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
Külső megjelenés viszkózus folyadék 
Szag enyhe, jellegzetes 
Szín megfelelő színű 
Fagyáspont kb. 0ºC 
Forráspont kb. 100ºC 
Lobbanáspont Nagyobb, mint 150°C 
Sűrűség 1:-1, 03 
Száradási idő rétegenként: 3-4 óra 

teljes: 1-2 nap. Mosható 20 nap után 
Viszkozitás 5000 2000 cps. 
 
10. Stabilitás és reakcióképesség 
 
Kémiai stabilitás: stabil 
Veszélyes reakciók: Nem ismert veszélyes reakció. 
Összeférhetetlenség más anyagokkal: Óvjuk az erősen oxidatív anyagoktól. 
 
 
11. Toxikológiai információk 
 
LD50, nyúlon: >5000 mg/kg 
TLV kibocsátás: nem alkalmazható. 
Bőr irritáció (nyúl): nem irritáló. 
Szem irritáció (nyúl): A termék irritálhatja a szemet. 
 
 
12. Ökológiai információk 
 
Használjuk a terméket az általános munkaelőírásoknak megfelelően, és akadályozzuk meg a 
termék természetbe való elfolyását. 
A termék hosszú biodegradációs idejű, és kissé toxikus a halakra: nagy mennyiségben 
megszínezheti a folyót. 
Ne engedjük a terméket a lefolyóba, vagy a csatornába. 
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13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
A nemzetközi és helyi előírásoknak megfelelően járjunk el. 
 
 
 
 
14. Szállítási információk 
 
Osztály: nincs 
Az aktuális szabályozás nem ír elő feliratot. 
ADR/RID:- 
 
 
15. Szabályozási információk 
 
 
Veszélyjel: Nem jelölésköteles 
 
R-mondatok:  
 
S mondatok: 
2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni. 
24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. 

 
 
Veszélyes anyag tartalom: 
 
 
 
VOC tartalom: 
EU határérték erre a termékre (A/k): 150 g/l(2007)/ 100 g/l(2010).  
Ez a termék legfeljebb 100 g/l VOC-t tartalmaz. 
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A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: 
Munkavédelem:  

• 1993. évi XCIII: A munkavédelemről szóló törvény és módosításai és a vonatkozó 
NM, MüM rendeletek a módosításokkal együtt 

Veszélyes anyagok:  
• 2000. évi XXV. Törv. A kémiai biztonságról 
• 44/2000 (II. 27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és ennek 
módosítása a 33/2004 (IV.26.) ESZCSM rendelet 

• 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 

• 3/2006 (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok 
jegyzékéről 

Veszélyes hulladék:  
• 120/2004 (IV.29.), 98/2001 (VI.15.), 192/2003 (XI.26.) Korm. rendeletek 
• 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet 

Illékony szerves oldószerek: 
• 25/2006 (II.3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére 

szolgáló termékek szerves oldószertartalmának szabályozásáról 
 
 

 
16. Egyéb 
 
Felhasználási terület: belső falfesték 
 
Változás a 2007-06-12 -én kiállított adatlaphoz képest: 
1-2-3. pontok REACH szerinti módosítása  
15. pontban: jogszabályi módosítások feltüntetése (REACH) 
 
 
 
A 2. pontban szereplő R -mondatok listája: 
 
 
 
 
 


