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Biztonsági adatlap 
 
Kiállítás kelte:   2006.05 
A hazai kiállítás kelte:  2006.05.23.  
 
1. Vegyi anyag/készítmény neve: BAUREX - N 
 
Gyártó cég neve, címe, telefon és fax: 
Baurex Bautenschutz GmbH, A-2344 Maria Enzersdorf, Alter Wiener Weg 19. 
Tel.: +43(2236)22225 Fax : +43/(2236)22366  
Információt adó egység: labor 
 
Importáló és forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax: 
Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1037 Budapest, Zay u. 3. 
Telefon/Fax: 430-3090 
Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99 
 
2. Összetétel 
 
Leírás: az alábbi anyagok vizes oldata: lineáris polikondenz, etoxilált zsíros alkohol sója - színezve 
 
Veszélyes alkotóelemek: nincs 
 
 
3. Veszélyesség szerinti besorolás 
 
Veszélyesség megnevezése: nincs 
 
Embert és környezetet érintı különleges veszélyességi utasítások: Rendeltetésszerő használat 
esetén nem veszélyes az egészségre és a környezetre 
 
4. Elsısegély nyújtás 
 
Általános utasítások: kendıvel felitatni, a maradékot lemosni 
Bırrel való érintkezés esetén: 
Szemmel való érintkezés esetén: Nyitott szempillával öblítsük a szemet hosszú ideig sok vízzel, 
utána forduljunk orvoshoz. 
Lenyelés esetén: Sok vizet itassunk, adott esetben forduljunk orvoshoz. 
 
5. Tőzveszélyesség 
 
A Baurex – N nem éghetı folyadék 
Alkalmas oltószer: nincs 
Alkalmatlan oltószer: nincs 
Különleges védelmi felszerelés: nincs 
Az anyag, vagy annak égéstermékei által elıidézett különleges veszélyek: nincs 
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6. Óvintézkedés baleset esetén 
 
Óvintézkedések az anyag kiszabadulása esetén 
Személyekre vonatkozó óvintézkedések 
Környezetre vonatkozó óvintézkedések 
Tisztitási, eltakarítási eljárás 
 
7. Kezelés és tárolás 
 
Kezelés: 
Tárolás: A szokásos ipari higiéniai utasításoknal megfelelıen 
Egyéb tárolási feltételek:  
 
8. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei 
 
A munkahelyen vizsgálandó határértékek: nincs 
 
Személyi védıfelszerelés 
Belégzés elleni védelem: nem szükséges 
Kézvédelem: nem szükséges 
Szemvédelem: nem szükséges 
Testvédelem: nem szükséges 
Általános védelmi és higiéniai uatsítások: a szokásos ipari higiéniai utasítások 
 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
Forma: folyadék 
Szín: kék 
Szag: semleges 
Állapotváltozás: 
Lobbanáspont: nem alkalmazható 
Robbanásveszély 
Gıznyomás: 20 °C fok esetén 
Fajsúly: 20 °C fok esetén 1,04 g/cm3 
Oldhatóság, keverhetıség: 
   Vízzel: korlátlanul keverhetı, oldható 
Viszkozitás 20 °C esetén: ca. 300 mPa.s 
  
10. Stabilitás és reakciókészség 
 
Kerülendı feltételek 
Kerülendı anyagok 
Veszélyes bomlástermékek 
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11. Toxikológiai adatok: 
 
Akut mérgezı hatás: A termék nem mérgezı hatású 
Izgató hatás: 
Érzékenység: Nem ismert 
Ismételt és hosszantaró érintkezés esetén (szubakut, krónikus toxicitás) 
Rákkeltı, örökletes hatása: LD 50 patkány, orális > 2000 mg/kg 
Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99 
 
 
12. Ökotoxicitás 
 
Vízveszélyességi osztály: 
 
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 
 
Javaslat: 
EAK szám: 
EAK megnevezés: 
Szennyezıdött csomagolóanyag: (javaslat) 
 
14. Szállításra vonatkozó elıírások 
 
Szárazföldi szállítás: ADR/RID és GGVS/GGVE ADR szerint nem veszélyes készítmény 
 ADR/RID-GGVS/E osztály: - 
 UN-szám:  
 Megnevezés: 
Tengeri szállítás: 

IMDG/GGVSee: - 
 
Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR: 
 ICAO/IATA-osztály: - 
 
15. Szabályozási információk 
 
EU-elıírások szerinti megjelölés: A termék az EU elıírásai szerint nem jelölésköteles.  
R mondatok 
S mondatok 
Nemzeti elıírások: 
A magyarországi jogszabályok szerinti besorolás megegyezik az EU elıírások szerinti besorolással. 
Vízre való veszélyesség foka: 
 
16. Egyéb 
 
Az adatok az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak, de nem jelentenek a termék tulajdonságaira 
vonatkozó garanciavállalást, és nem hoznak létre szerzıdéses jogviszonyt. 
Kapcsolattartó: Herr Ruhm 


