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  01. Termék- és cégmegnevezés
      Kereskedelmi név
       DÜFA ACRYL-WETTERSCHUTZLACK
      Gyártó
       Meffert AG                                                  
       Farbwerke                                                   
       Postfach 19 64                                              
       55509 Bad Kreuznach                                         
      Telefon/Telefax
       Telefon : 0671 / 870 - 0                                    
       Telefax : 0671 / 870 - 397                                  
      Forgalmazó
       düfa Hungária Kft.                                                  
         2651 Rétság, Rákóczi út 6.                                                  
      Telefon/Telefax
       Telefon : 35/350-624                                    
       Telefax : 35/350-350                                                     
  02. Összeté  tel/az összetevő anyagok adatai  
      Veszélyesanyag-tartalom
       2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL
        Részarány              :         1 -        5 %    CAS-szám     :   112-34-5
        Veszélyszimbólumok     :  Xi                R-mondat     : 36

  03. Lehetséges veszélyek
      Veszély leírása
       -
  04. Elsősegélynyújtás
      Általános utasítások 
       A szennyezett ruhadarabokat azonnal távolítsuk el. A tünetek jelentkezésekor vagy

kétséges esetekben forduljunk orvoshoz. 
      Belélegzés esetén
       A sérültet vigyük friss levegőre és tartsuk melegen. 
      Bőrre jutáskor
       Vízzel és szappannal tisztítani
      Szembe jutáskor

Bő vízzel mossuk ki (10-15 perc)
        Tartós panaszoknál orvost hívjunk
      Lenyelés esetén
       Forduljunk orvoshoz, tartsuk a sérültet nyugodt helyzetben, ne hánytassunk
       
  05. Tűzoltási intézkedések
      Alkalmas oltószerek
       hab,  szén-dioxid, por, vízpermet
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      Az anyag vagy a termék által okozott különleges veszélyek,égés-

termékek vagy gázok
       Égésnél sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek belélegzése 

 komoly egészségkárosodást okozhat. 
      Tűzoltásnál szükséges különleges védőfelszerelés
       légzésvédő használata ajánlatos
      Egyéb tudnivalók
       A veszélyeztetett helyen lévő tartályokat vízzel hűteni kell
  06. Óvintézkedések véletlenszerű környezetbe jutás e  setén  
      Személyre vonatkozó védőintézkedések
       A 7. és 8. fejezet védőintézkedéseit tartsuk be.
      Környezetvédő intézkedések
       Nedvességmegkötő anyaggal szedjük fel és a hulladékkezelésre vonatkozó törvények 

   alapján gondoskodjunk róla.  Folyókba, tavakba vagy vezetékes hálózatba történő 
   bejutása esetén az illetékes hatóságok értesítendők. 

      Tisztítási eljárás/felszedés
       A kiömlött anyagot nem éghető nedvszívó anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit)

    körülhatároljuk és a helyi előírásoknak megfelelően az arra kijelölt tartályokba 
    gyűjtjük. 

  07. Kezelés és tárolás
      Tudnivalók a biztonságos kezeléshez
       A vegyi anyagokkal való érintkezés szokásos előírásait tartsuk be. 

  Tűz- és robbanásmegelőző tudni  valók  
       nincsenek különleges előírások
      A tárolóterekre és edényzetre vonatkozó követelmények
       A kibontott edényzetet gondosan zárjuk vissza, hogy az esetleges kifolyást 

    megakadályozzuk  
  Az együtt tárolás tudnivalói
   Erősen savas és alkáli anyagoktól, mint oxidálószerek, távol tartandó.
  Egyéb tudnivalók a tárolás körülményeiről

       A címkén lévő utasításokat tartsuk be. Hőségtől és közvetlen napsugárzástól 
védjük. 0°C alá történő lehűlését akadá-

    lyozzuk meg. 

  08. Anyaggal való érintkezés korlátozása  i és a személyes védőfelszerelés  
      Műszaki intézkedések
       nincsenek különleges előírások

      Munkahelyi levegőben megengedett határérték
       2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL CAS-szám :   112-34-5
        Értéke:                     :   100,0000      mg/m3
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      Személyi védőfelszerelés
       Általános védő- és higiéniai előírások
        A vegyi anyagokkal való érintkezés szokásos előírásait tartsuk be. 

   Légzésvédelem
        Nem kötelező, azonban a gőzök belélegzését kerüljük. 
        Kézvédelem
         Védőkesztyű
        Szemvédelem
         Védőszemüveg
  09. Fizikai és kémiai tulajdonságok

 
  Megjelenési kép

      Halmazállapot                :        folyékony
  Szag                    :        nem érzékelhető

      Biztonsági fontosságú adatok
      Állapotváltozás :
       Forráspont:             (  1013 hPa    )                              100 °C
       Lobbanáspont :    -                          
       Gyulladási hőmérséklet :                                               195 °C
       Robbanási határkoncentráció :
        Alsó/felső :                              0,7 tf%    /          5,9  tf%
      Gőznyomás :               (    50 °C     )                            123,3 hPa
      Sűrűség :                 (    20 °C     )                             1,32 g/cm3
      Vízben oldékonyság: igen 

 pH-érték :       8         
 Viszkozitás :              (    20 °C     )                                6 Pa.s

      
 10. Stabilitás és reakciókészség
      Kerülendő körülmények
       nem ismert
      Kerülendő anyagok
       Erősen savas és alkáli anyagoktól, mint oxidálószerek, távol tartandó, 
       hogy az exoterm reakciókat elkerüljük 
      Veszélyes bomlástermékek
       Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek pl. szén-dioxid, szén-monoxid, 
         füst, Nox keletkezhetnek 

  11. Toxikológiai adatok
      Gyakorlati tapasztalatok
        Szakszerű kezelésnél, a munkahelyi higiéniára vonatkozó előírások figyelembe-

   vételével terméknek nincsenek egészségkárosító hatásai.  
        Gyakori és tartós érintése bőrirritációt okozhat. 
      További adatok
       A termék toxikológiai besorolása a 88/379/EWG irányelvek alapján történt.
  12. Ökológiai adatok
      Eliminációs tudnivalók (perzisztencia és lebomlás
        -
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      További utasítások
        Az anyagot előkezelés nélkül ne hagyjuk közcsatornákba és élővizekbe kerülni.
        
  13. Hulladékkezelési tudnivalók
      Termék
       Ajánlás
        A helyi hatósági előírások figyelembevételével az EAK – európai hulladék-
          katalógus szerinti besorolás  
        080103 Vízbázisú festék és lakk hulladékok

      Tisztítatlan csomagolóanyagok
       Ajánlás
        A szennyezett csomagolást maradéktalanul ürítsük ki. Aztán megfelelő 
        tisztítás után továbbhasznosításba adható. A tisztítatlan csomagolóanyagot a 
          termékhez hasonló módon kezeljük. 
        

  14. Szállítási tudnivalók
      Közúti szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE
       Osztálybasorolás
        GGVS/GGVE         : Osztály  ---  Számjegy  --  Betűjel  --
        RID/ADR           : Osztály  ---  Számjegy  --  Betűjel  --
      Tengeri szállítás IMDG/GGVSee
       Osztálybasorolás
        IMDG-Code         :     -.-               
        UN-Nummer         :     -                 MarPol       :  --
      Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR
       Osztálybasorolás
        ICAO-IATA-oszály  :     ---               
        UN-szám           :     -                 
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    15. E  lőírások  
      EG irányelvek szerinti besorolás
       Veszélyszimbólum
        - 
       R-mondatok
        -
       S-mondatok
        -

      N  emzeti előírások  
       Éghető folyadékok rendelkezése szerint
        VbF-Klasse        -

       
       Vízveszélyeztetési osztály
         WGK               1  

      Szabályzási   elő  írások, információk:  
              A vonatkozó törvények és rendeletek  betartandók: 

 Munkavédelem:
         1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.
      

  Veszélyes anyagok:
                2000. évi XXV.tv. A kémiai biztonságról
        44/2000 (II.27) EüM, 41/2000 (XII.20) EüM-KöM rendeletek       

 Veszélyes hulladék:
                102/1996.(VII.12.) Korm. Rendelet
        16/2001 (VII.18) KöM rendelet

  
    16. Egyéb adatok

  ————————————————————————————————————————————————————————————————————
  A közölt adatok megfelelnek az ismereteink és a tapasztalataink mai 
  állásának. Azok azonban nem jelentik  a  terméktulajdonságok garantálását  
  és nem  alapoznak meg szerződéses viszonyt.
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