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A kiállítás kelte: 2005.04.01.

1. A készítmény neve: düfa  Fensterkitt - Ablakgitt

Gyártó/szállító cég neve: Meffert AG. Farbwerke
cím: D-55509 Bad Kreuznach
telefon: 00 49 671-870-0, fax: 00 49 671-870-390
Forgalmazó cég neve: düfa Hungária Kft.
cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 6.
tel: 35-350-624, -550-005, fax: 35-350-350

2. Összetétel: a készítmény lenolajat és krétát (kálciumkarbonát) tartalmaz.

3. Veszélyesség szerinti besorolás: 
A 44/2000 (XII.27.) EÜM r. szerint nem jelölésköteles termék.

Veszélyszimbólum: nincs

4. Elsősegélynyújtás
 Szembe-jutás esetén: öblítsük ki a szemet bő folyóvízzel.

Lenyelése esetén forduljunk orvoshoz.

5. Tűzveszélyesség

5.1. Az alkalmas tűzoltószerek: tűzoltáshoz poroltót, CO2-t vagy vízsugarat kell használni.
5.2. Nagyobb tüzet vízsugárral vagy alkoholtartalmú habbal kell oltani.  
5.3. Külonleges védőfelszerelés: nincs előírás.

6. Óvintézkedések nem szándékos környezetbe jutása esetén

6.1. Személyi védelem
Védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg használata nem szükséges.  

6.2. Környezetvédelmi intézkedések:
Különösebb intézkedésre nincs szükség. 

6.3. Tisztítás/felszedés:
A lehullott anyagrészeket fel kell takarítani. 

6.4. Kegészítő tudnivalók:
Veszélyes anyagok kiválásával nem kell számolni.

7. Kezelés és tárolás
Különösebb intézkedésre nincs szükség.

8.        Az anyaggal való érintkezés korlátozásai és személyi védőfelszerelések:

8.1. Általános védő- és  higiéniás intézkedések:
Munka végeztével és a munkaszünetek előtt az érintkező bőrfelületet alaposan meg 
kell tisztítani. 
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9. Fizikai-kémiai jellemzők:
Fizikai állapot:  
- halmazállapot/forma: tapintása gyúrt tészta jellegű
- szín: homokbézs
- szag: jellegzetes
- forráspont: nem mérhető
- sűrűség (20 °C-on): kb. 2,25  g/cm3

- gőznyomás (20 °C-on):< 1 mbar
- viszkozitás: nem mérhető
- oldhatóság vízben: nem oldható
- pH-érték: nem mérhető
- lobbanáspont: kb. 320 °C 

- gyulladási hőmérséklet: nincs adat
- robbanási határkoncentrációk: a határok nem ismertek

10. Stabilitás és reakciókészség:
Hőbomlása: rendeltetésszerű alkalmazása és tárolása esetén stabil.
Veszélyes bomlástermékek: rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén nincsenek.
Veszélyes reakciók: veszélyes reakciók nem figyelhetők meg. 

11. Toxikológiai információk:
Toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre. Jelenlegi ismereteink szerint a 
düfa Fensterkitt-nek szakszerű kezelés és a szokásos munkahigiéniás szabályok 
betartása mellett nincs egészségkárosító hatása.

12. Ökotoxikológiai adatok
A termék szerves alkotói biológiailag lebomlanak. A termék vízben oldhatatlan.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
A termék maradékai (a hulladékjegyzékben 080406 azonosító számon, a nem 
kikeményedett gittek és tapaszok megnevezés alatt) veszélyes hulladéknak 
minősülnek.
Csak a teljesen kiürült csomagolást lehet az újrahasznosításba adni.  
Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt leírtakat.

14. Szállításra vonatkozó előírások
 ADR/RID – nincsenek

Postai küldeményként feladható
Express küldeményként feladható
Közúti, tengeri, légi szállításra vonatkozó szabályozás: -

Egyéb adatok: 
Nem minősül veszélyes szállítmánynak. Az élelmiszerektől és az élvezeti szerektől 
elkülönítve kell tartani.

Élövizek veszélyeztetése: általánosan nem veszélyezteti az élővizeket.
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15. Szabályozási információk

A vonatkozó törvények és rendeletek  betartandók: 
15.1. Munkavédelem

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

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

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

16. Egyéb előírások

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

Rétság, 2005.04.01. DÜFA Hungária Kft.
2651 Rétság, Rákóczi út 6.


