
Oldalszám: 1/5 
Biztonsági adatlap 

a 44/2000 EÜM  (XII. 27.) szerint 
 

Az átdolgozás kelte: 2007. máj. 09. 
 

 1 Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés 
  

• A termékkel kapcsolatos anyagok 
 
• Kereskedelmi megnevezés: POLI●FARBE Corso flex 

 
• Gyártó/forgalmazó: 

 
MC-BAUCHEMIE KFT. 
H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta 
Pf. 2.             Tel./Fax.:  +36/ 88 266 105 
                      266 038 
 
• Információt nyújtó terület: Minőségbiztosítás 
• Szükség esetén nyújtott információ: ETTSZ 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 
• 1450 Budapest Pf.: 2 Tel.: 1476 6464 Zöld szám: 80 201 199 

 
2. Összetétel/adatok az alkotórészekkel kapcsolatban 

 
• Kémiai jellemzés: 

CAS-számmal történt megjelölés 
Nem érvényes (készítmény) 

• Azonosítási szám(ok): 
Nem érvényes 

 
• Veszélyes alkotórészek:  65997-15-1 Cement 20-50 % 

Cr (VI) tartalom: < 2 ppm 
• Szimbólumok:   Xi 
• R-mondatok:   R 38; R 41 
• S-mondatok:   -- 

 
 
3. Lehetséges veszélyek 

 
• A veszély megjelölése:   Xi irritatív 
• Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk 

Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap (nincs). 
Mérgezési tünetek: nem áll rendelkezésre adat 

  
 4. Elsősegélynyújtási intézkedések 
 

• Belélegzés után: nem áll rendelkezésre adat 
• Bőrrel való érintkezés után: Tisztálkodás, ruhacsere, zuhanyozás 
• Szemmel való érintkezés után: A szemet folyó víz alatt néhány percen keresztül 

öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva hagyjuk. 
• Lenyelés után: öblítsük ki a szájat és itassunk sok vizet. 
 
Gondoskodjunk orvosi kezelésről. 
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 5.Tűzoltási intézkedések: 
 

• Tűzveszélyességi osztály: E (nem tűzveszélyes) 
Tűzoltószerek:      Nincsenek korlátozva 
 Alkalmas:     Minden szokásos tűzoltószer. 
 Nem szabad használni:  -- 

• Különleges védőfelszerelés: Nem szükséges. 
 

6. Nem szándékos anyagkilépés esetén teendő intézkedések: 
 

• Személyekre vonatkoztatott intézkedések: Nem szükségesek 
• Környezetvédelmi intézkedések: Különleges intézkedések nem szükségesek. 
• Tisztítási/eltávolítási eljárások: Mechanikusan vegyük fel. 
 

7. Kezelés és raktározás 
 

• Kezelés: Különleges intézkedések nem szükségesek. 
• Tűz és robbanásvédelmi információk: E (nem tűzveszélyes) 
• Raktározás: Nincsenek különleges követelmények. 
• Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükségesek. 

 
8. Expozíciós határértékek és személyes védőfelszerelés  
 

• Munkahelyi határértékek: nem alkalmazható 
• Személyes védőfelszerelés: munkaruha Esetenkénti és lakossági felhasználás esetén 

személyi védőfelszerelés nem szükséges. 
•  
• Légzés: -- 
• Szemvédelem: védőszemüveg 
• Kézvédelem: védőkesztyű  
• Egyéb: munkaruha 
•  
• Munkahigiénia: 

Az anyag lenyelését és szembe kerülését kerüljük 
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befelyezésekor mossunk kezet. 

 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

• Alak: por 
• Szín: szürke 
• Szag: szagtalan 
• Halmazállapotváltozás: 

o Olvadáspont/olvadási tartomány:  nem alkalmazható 
o Forráspont:     nem alkalmazható 
o Kristályosodási pont::    nem alkalmazható 
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• Lobbanáspont::     nem éghető 
• Gyúlékonyság:     nem éghető 
• Gyulladási hőmérséklet:    nem éghető 
• Öngyulladási hőmérséklet:   nem éghető 
• Oxidáló tulajdonság    nem 
• Robbanásveszély:    nem robbanásveszélyes 
• Sűrűség (20°C)     nem meghatározott 
• Vízoldhatóság:     nem oldható 
• PH érték:     nem alkalmazható 
• Viszkozitás:     n. a. 
• Egyéb adatok:     -- 

 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 

• Kerülendő körülmények:   Rendeltetésszerű használat esetén 
nincs bomlás. 

• Veszélyes reakciók:    Nem ismertek. 
• Veszélyes bomlástermékek:   Nem ismertek. 
• Egyéb.      -- 

 
 

11.Toxikológiai adatok 
 

• LD50 patkány/orális/:    = n.a. 
• Inhalációs toxicitás:    = nem alkalmazható 
• Elsődleges ingerlő hatás:   = n.a. 
• Bőr:      = n.a. 
• Szem:      =n.a. 
• Humán gyakorlat:    =n.a. 
• Egyéb:      -- 

 
12. Ökológiai adatok 
 

• Környezeti hatás:    A vizeket enyhén veszélyezteti. 
• Perzisztencia, lebonthatóság.   n.a. 
• Biológiai lebonthatóság:   n.a, 
• Abiotikus lebomlás:    -- 
• Felezési idő (pH; °C):    -- 
• Bioakkumulációs potenciál:   nem akkumulálódik 
• Bioakkumulációs faktor, BCF:   nem alkalmazható 
• Megoszlási együttható (oktanol/víz)::  nem alkalmazható 
• Mobilitás:     n.a. 
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Ökotokszikus hatások: 
LC50/96 h/ pisztráng:    n.a. 
LC50/96 h/ jászkeszeg.    n.a. 
LC50/96 h/ naphal:     n.a. 
EC50/48 h/ daphnia:     n.a. 
EC50/72h/:     n.a: 
EC10/Pseudomonas putida:   n.a. 
 

• Csíranövényteszt:    n.a. 
• Információ a szennyvízkezeléshez:  n.a. 
• Biokémiai oxigénigény (5 nap), BOI5:  nem alkalmazható mg O2/g 
• Kémiai oxigénigény, KOI:   nem alkalmazható mg O2/g 

 
13. Veszélytelenítés: 
 

• Termék:     Nem keverhető hozzá a  háztartási 
hulladékhoz. 

• Szennyezett csomagolások:   A nem szennyezett 
csomagolóanyagok a Recycling folyamathoz szállíthatók. 

• Hulladékkódszám:    n.a. 
 

14. Szállítási előírások 
 

• Szárazföldi szállítás, ADR/RID és GGVS/GGVE: Nem anyaga az ADR/RID-nek. 
Osztály: --  Szám: --  UN szám: -- 

 Az áru hivatalos megnevezése:    POLI●FARBE Corso fflex 
Egyéb adatok:     -- 
 

15. Előírások: 
 

• Megjelölés az EK irányelvek szerint: 

o Szimbólumok:    
o R-mondatok:    R 38; R 41 
o S-mondatok:    S 22; S 24; S 26; S 36/37/39 

• Környezetegészségügyi előírások: 
• Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát s a vele szennyezett hulladékot, 

csomagoló anyagot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 
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• Vonatkozó jogszabály: 2000 évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról 
16. Egyéb adatok: 
 

 Az adatlapot kiállította: MC-Bauchemie Kft. 8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta Pf. 2. 
 Telefonszám:  88/266-327 
 Telefaxszám:  88/266-327 
 Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak és a termékre vonatkozó biztonsági 

követelményeket írják le, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak 
garanciáját.. 

 Az érvényes törvények és rendelkezések betartásáért a termék átvevője a felelős. 
 
Megjegyzések: n.a. = nem áll rendelkezésre adat 

 
 
 
 
 
Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta, 2007.05.09. 


