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Nyomtatás dátuma:  2005.04.22.  Készült: 2005.04.22. Oldal: 1/4

Termék neve:  Decomarmor,  minden szemcseméret és színárnyalat 

1.    Termék- és cégmegnevezés
Termék leírása: Decomarmor dekoratív falbevonat

Gyártó: Meffert AG Farbwerke                                                   
       Postfach 19 64                                              
       55509 Bad Kreuznach                                         
       Telefon : 0671 / 870 - 0                                    
       Telefax : 0671 / 870 - 397                                  
Forgalmazó: düfa Hungária Kft.                                                  
        2651 Rétság, Rákóczi út 6.                                                  
        Telefon : 35/350-624                                    
        Telefax : 35/350-350                                                     

2.   Összetétel / Az összetevő anyagok adatai 
Vizes műgyantás vakolat ásványi adalékanyagokkal, műgyantás diszperzióval és vízzel 

3.    Lehetséges veszélyek
VESZÉLYJEL: -
A VESZÉLYES ANYAGOK VESZÉLYEIRE/KOCKÁZATAIRA UTALÓ R MONDATOK:  - 
A VESZÉLYES ANYAGOK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA UTALÓ S MONDATOK: -

4.   Elsősegélynyújtás
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK: 
A szennyezett ruhadarabokat azonnal távolítsuk el. A tünetek jelentkezésekor vagy kétséges esetekben 
forduljunk orvoshoz. Eszméletvesztés esetén ne adjunk be semmit szájon keresztül.
BŐRRE JUTÁSKOR:
Vízzel és szappannal tisztítsuk. Ne használjunk oldószert vagy hígítót. 
SZEMBE JUTÁSKOR: 
A szemhéjak széthúzása mellett legalább 10 percig tiszta, folyó vízzel gazdagon  mossuk ki. Feltétlen 
keressünk fel orvost. 
LENYELÉS ESETÉN: 
Hívjunk orvost. A sérültet tartsuk nyugodt testhelyzetben Hánytatás tilos.

5.   Tűzoltási intézkedések
ALKALMAS OLTÓSZEREK: 
Száraz oltóanyag (por), szén-dioxid, hab (alkoholatartalmú), vízpermet
Az oltóvizet ne engedjük a csatornarendszerbe. Biztonsági okokból alkalmatlan oltószerek: egysugaras víz. 
AZ ANYAG VAGY A TERMÉK ÁLTAL OKOZOTT KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK,ÉGÉSTERMÉKEK VAGY GÁZOK: 
Égésnél sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek belélegzése komoly egészség-
károsodásokat okozhat. 
TŰZOLTÁSNÁL SZÜKSÉGES KÜLÖNLEGES VÉDŐFELSZERELÉS: 
Légzésvédő használata ajánlatos. A veszélyeztetett helyen lévő tartályokat vízzel hűteni kell.
TOVÁBBI TUDNIVALÓK: a vizes, folyékony termék nem éghető, amíg van a vizes alkotórészből. 
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6.   Óvintézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén
SZEMÉLYRE VONATKOZÓ VÉDŐINTÉZKEDÉSEK: 
A 7. és 8. fejezet védőintézkedéseit tartsuk be.
KÖRNYEZETVÉDŐ INTÉZKEDÉSEK:
A termék nem kerülhet a csatornába. Folyók, tavak vagy a vezetékes vízhálózat szennyeződése 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. 
A szennyezett felületeket lehetőleg tisztítószerrel tisztogassuk meg, oldószert ne használjunk. 

7. Kezelés és tárolás
KEZELÉS:
Használat alatt és után gondoskodjunk a helyiségek jó átszellőzéséről. 
TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGOS KEZELÉSHEZ:
SZAKSZERŰ HASZNÁLAT ESETÉN NINCSENEK KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK.
TÁROLÁS:
A tartályt ne ürítsük nyomással, a felbontott edényeket gondosan zárjuk vissza és függőleges helyzetbe 
állítva tároljuk, hogy az esetleges kifolyást elkerüljük.
Az anyagot az eredeti edényben kell tárolni. A címkén lévő utasításokat tartsuk be. Jól szellőztetett helyen 
tároljuk. Hőségtől és közvetlen napsugárzástól védjük. Fagytól védjük. 
AZ EGYÜTT TÁROLÁS TUDNIVALÓI: 
Erősen savas és alkáli anyagoktól, mint oxidálószerek, távol tartandó.
TŰZ- ÉS ROBBANÁSMEGELŐZŐ TUDNIVALÓK: 
A termék nem éghető. 

8.         Az anyaggal való érintkezés korlátozásai és a személyes védőfelszerelés
Munkahelyi levegőben megengedett határérték: -
Személyes védőfelszerelés
LÉGZÉSVÉDELEM:
Nem elégséges elszívás esetén fröcskölés ellen használjunk légzésvédőt. 
KÉZVÉDELEM:
Nitril védőkesztyű
BŐR VÉDELME:
Minden fedetlen testrészre magas zsírtartalmú bőrvédő balzsamot használjunk. 
TESTFELÜLET VÉDELME ÉS HIGIÉNIÁS INTÉZKEDÉSEK:
Élelmiszerektől és italoktól távol tartandó. Védőruha viselése ajánlott. A beszennyeződött, átitatódott 
ruházatot azonnal vegyük le. Munkaközi szünetekben és a munkaidő végén mossunk kezet. Kerüljük a 
bőrrel való érintkezést. 
SZEMVÉDELEM:
Fröcskölés elleni védekezésül viseljünk védőszemüveget. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Halmazállapot: sűrűnfolyós Szag:  jellegzetes
Szín:                             különböző

Forráspont:                          100 °C
Gőznyomás: 23 hPa 20 °C-on
Sűrűség:  kb. 1,8 g/cm³
Viszkozitás: sűrűnfolyós
Oldékonyság vízben: vízben oldódik
pH-érték: 8 – 9 20 °C-on

10. Stabilitás és reakcókészség
TERMIKUS BOMLÁS / KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK:
A kezelés és tárolás fejezetben leírtak betartása mellett stabil. 
VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK: 
Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, mint pl. szén-dioxid, szén-monoxid, füst. 

11. Toxikológiai adatok
Rendeltetésszerű felhasználás során egészségkárosító hatása nem ismert. 

12. Ökológiai adatok
A terméket ne engedjük a csatornarendszerbe és az élővizekbe. 

13. Hulladékkezelési tudnivalók
TERMÉK: 
A folyékony terméket ne kezeljük együtt a háztartási szeméttel. Ne engedjük közcsatornába, élővizekbe 
vagy a talajba. Csak a teljesen kiürített dobozok adhatók újrahasznosításba. A folyékony 
anyagmaradékokat hagyjuk kikeményedni és építkezési hulladékként vagy a háztartási hulladékhoz 
hasonló módon ipari hulladékként gondoskodjunk róla. 
HULLADÉKKÓD: EAK 080112 vizesbázisú festékek és lakkok hulladékai

14. Szállítási tudnivalók
GGVSee/IMDG-Code:  - UN-Nr:  ICAO / IATA:  -
GGVE/GGVS: - ADR / RID:  ADNR:
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15. Előírások

R-mondatok: -  
S-mondatok: 2, 7/9, 24/25, 29

S2:        Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
S7/9:     Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó. 
S24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S29:      Csatornába engedni nem szabad. 

Vízveszélyeztetési osztályba sorolás: 1 vízminőséget  kevéssé veszélyeztető anyag
Éghető folyadékok rendelkezése szerint: - 
Szabályzási előírások, 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 biztonságtechnikai adatlapban szereplő adatok megfelelnek ismereteink jelenlegi állásának és a hazai, 
valamint az Európai Uniós törvényhozásnak. A megadott adatok a terméket a biztonsági követelmények 
figyelembevételével írják le és nem jelentik a terméktulajdonságok garantálását. 


