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BIZTONSÁGI ADATLAP TRILAK Festékgyártó KFT.  
 
Kiállítás kelte: 1998-01-21 Módosítás kelte: 2008-05-30 
 
1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása 

TRIGLETT beltéri porglett 
 
A készítmény felhasználása: Porglett  
 
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. 
 
3. Összetétel / Az alkotórészekre vonatkozó információ 

Összetétel: töltőanyag, gipsz, segédanyagok 
 
Veszélyes anyag tartalom:  
 Név CAS EINECS % Veszélyjel R-mondat 
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4. Elsősegélynyújtási intézkedések 
 
Általános tanács: Eszméletlenség esetén, szájon keresztül semmit nem adunk be. Kétséges 
helyzetben, vagy nem javuló tünetek esetén minden esetben orvosi segítség szükséges. 
Bőrrel érintkezve: Vegyük le a szennyezett ruházatot, és mossuk le a bőrt bő szappanos 
folyóvízzel. A bőr oldószeres lemosása tilos! Irritatív tünetek esetén orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: Öblítsük ki a szemet legalább 10-15 percen át bő folyóvízzel, a szemhéjszélek 
széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérjük 
szakorvoshoz. Kontaklencsét viselő sérült esetén, a kontaklencsét azonnal távolítsuk el.  
Lenyeléskor és belégzéskor: Orvosi utasítás szerint járjunk el. 
 
 
5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
A készítmény nem tűzveszélyes.  
 
 
6. Intézkedések baleset esetén 
 
Személyi védelem:  Védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg. 
 
Kiömlés esetén: Mechanikusan szárazon kell felszedni. 
Környezetvédelem: A készítmény ellenőrizetlen körülmények között élővízbe 
kerülését, derítőbe jutását valamint a vizes lé ellenőrizetlen elfolyását 
csatornarendszerbe kerülni kell.   
 
 
7. Kezelés és tárolás 
 
Eredeti zárt csomagolásban, nedvességtől távol, száraz helyen, élelmiszerektől, italtól, 
takarmánytól elkülönítetten tárolandó. 
 
 
8. Az expozíció ellenőrzése / Egyéni védelem 
 
Műszaki intézkedések: - 
Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A munkahelyi légtérben biztosítani kell a 
megengedett határérték betartását: totálpor: 10 mg/m3. 
 

Egyéni védelem:  
Légzésvédelem: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges. 
Testfelület, kézvédelem: védőruha, védőkesztyű. 
Szemvédelem: védőszemüveg, szükség esetén védőálarc. 
Az elszennyeződött védőruházatot le kell cserélni. 
Egyéb: Munkavégzés szüneteiben és a munka befejezésekor folyóvizes, szappanos 
tisztálkodás szükséges. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
Halmazállapot szilárd por 
Szín fehér 
Szag enyhe 
Lobbanáspont nagyobb, mint 300ºC 
 
10. Stabilitás és reakcióképesség 
 
Rendeltetésszerű alkalmazás és tárolás során veszélyes reakciók nincsenek. Kerülendő a 
nedvesség hozzájutása. 
 
 
 
11. Toxikológiai információk 
 
Érzékeny egyéneknél enyhe bőr és szemizgató hatást válthat ki. 
 
 
 
 
12. Ökológiai információk 
 
A készítmény vízminőség veszélyességi osztálya WGK 1, vizet kevéssé veszélyeztető anyag. 
Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni. 
 
 

 
13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
Háztartási hulladékkal együtt kezelni, szennyvízcsatornába, vízfolyásba önteni, vagy talajra 
juttatni nem szabad. 
A keletkező maradékot, vagy lejárt szavatosságú anyagot, szennyezett csomagoló anyagot 
ajánlott hatóságilag ellenőrzött hulladékégetőben elégetni. 
16/2001 (VII.18.) és 10/2002 (III. 26.) KÖM rendelet alapján EWC-kódok: 
150110*-csomagoló anyagra 
 
 
 
14. Szállítási információk 
 
ADR/RID osztály:- 
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15. Szabályozási információk 
 
Veszélyjel: Nem jelölésköteles 
 
R-mondatok:  
 
S mondatok: 
2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

 
Veszélyes anyag tartalom: 
 
 
 
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 
 
 

 
16. Egyéb 
 
Felhasználási terület: porglett 
 
Változás a 2006-11-09 -én kiállított adatlaphoz képest: 
1-2-3. pontok REACH szerinti módosítása  
15. pontban: jogszabályi módosítások feltüntetése (REACH) 
 
 
A 2. pontban szereplő R -mondatok listája: 
 
 
 
 


