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Biztonságtechnikai adatlap az EGK 91/155-ös előírásának megfelelően 
atenblatt (91/155 EWG)

1.) Termék és cégmegnevezés
Termék adatai

Kereskedelmi név
Effekt design Wandlasur classic

Gyártó / forgalmazó cég adatai
Gyártó címe

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Telefonszám +49 (0)671 870-0
Faxszám +49 (0)671 870-397

Forgalmazó címe
Düfa Hungária Kft.

                Rákóczi út 6.
Telefonszám   +(35) 350-624
Faxszám   +(35) 350-350

2.) Összetétel / az összetevő anyagok adatai
Kémiai jellemző

Műgyanta bázisú vizes diszperziós festék 

3.) Lehetséges veszélyek
Veszélyesség szerinti besorolás

A termék a 67/548/EWG előírásai alapján nem jelölésköteles..

4.) Elsősegélynyújtás
Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre vinni és kényelmes testhelyzetbe fektetni.  Szabálytalan légzésnél vagy légzés 
hiánya esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést.

Bőrre jutás esetén
Azonnal vízzel és szappannal lemosni. Ne használjunk oldószert.

Szembe jutás esetén
Azonnal mossuk ki sok vízzel legalább 15 percig.  További panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén
Azonnal orvost hívni. Ne hánytassunk. Itassunk sok vizet kis kortyokban.

5.) Tűzoltási intézkedések
Alkalmas oltószerek

Habbal oltó készülék (alkoholálló), szén-dioxid, ABC-por; vízpermet
Biztonsági okokból alkalmatlan oltószerek

Egysugaras víz
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Az anyag vagy a termék által okozott különleges veszélyek, égéstermékek vagy keletkező gázok
Tűz esetén veszélyes gázok keletkezése lehetséges. 

Tűzoltásnál szükséges különleges védőfelszerelés
Adott esetben légzőkészülék használata szükséges

Egyéb tudnivalók
A veszélyeztetett helyen lévő tartályokat vízzel hűteni kell. A tűzoltásban résztvevő eszközökről és a 
szennyezett oltóvízről a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.  

6.) Óvintézkedések véletlenszerű környezetbe jutása esetén:
Személyre vonatkozó védőintézkedések

Vízzel csúszós bevonatot képez
Környezetvédő intézkedések

Közcsatornákba, vizekbe juttatni nem szabad. Amennyiben a termék mégis bejutna a csatornába, 
értesítsük a területileg illetékes hatóságokat.

Tisztítási eljárás/felszedés
Nedvességmegkötő anyaggal (pl. homok, kovaföld, fűrészpor, általános felszívó anyag) felszedni A 
felszedett anyagról előírásszerűen gondoskodni. A beszennyeződött tárgyakat és talajt a 
környezetvédelmi előírások figyelembevételével kell vízzel alaposan megtisztítani.

7.) Kezelés és tárolás
Kezelés

Tudnivalók a biztonságos kezeléshez
Légzésvédőt használni. Csak jól szellőztetett helyen használjuk.

Tűz- és robbanásmegelőző tudnivalók
Különleges intézkedéseket nem igényel.

Tárolás
A tárolóterekre és az edényekre vonatkozó követelmények 

A kibontott edényzetet gondosan zárjuk vissza, hogy az esetleges kifolyást megakadályozzuk.
Az együtt tárolás tudnivalói 

Ne tároljuk együtt erős oxidálószerekkel.
Egyéb tudnivalók a tárolás körülményeiről

Fagytól óvjuk. Beszáradását akadályozzuk meg. Hőségtől és közvetlen napsugárzástól védjük.

8.) Anyaggal való érintkezés korlátozásai és a személyes védőfelszerelés
Munkahelyi levegőben megengedett határérték

-
Műszaki intézkedések

Ld. 7. fejezet; ezen túlmenően nincsenek további előírások
Személyi védőfelszerelés

Légzésvédő
Nem kötelező, azonban a gőzök belélegzését kerüljük. 

Kézvédelem
Védőkesztyű 

Szemvédelem
Védőszemüveg

Testfelület védelme
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Könnyű védőruházat
Általános védő- és higiéniás intézkedések

A vegyszerek kezelésének szokásos előírásait tartsuk be.

9.) Fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenési kép

Halmazállapot folyékony
Szín Különböző, befestékezés szerint 
Szag Gyengén termékspecifikus

Biztonsági fontosságú adatok
Állapotváltozások

Módja Forráspont
Értéke 100 °C
Nyomás 1013 hPa

Lobbanáspont
Értéke Nem használható

Gőznyomás
Értéke 123 hPa
Vonatkoztató hőmérséklet 50 °C

Sűrűség
Értéke 1,16-

1,20
g/cm³

Vonatkoztató hőmérséklet 20 °C
Viszkózitás

Módja Dinamikus
Értéke 20.000 - 25.000 mPa*s
Módszer Haake-Viscotester
Vonatkoztató 
hőmérséklet

20 °C

Oldékonyság vízzel
Oldódik

pH-érték
Értéke 8,0 - 8,5
Vonatkoztató hőmérséklet 20 °C

10.) Stabilitás és reakciókészség
Kerülendő anyagok

Reakcióba lép savakkal, alkáliákkal és oxidálószerekkel. 
Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid és szén-dioxid; füst; NOx

11.) Toxikológiai adatok
Gyakorlati tapasztalatok

Gyakori és tartós érintése bőrirritációt okozhat. 

12.) Ökológiai adatok
Általános tudnivalók

Az anyagot előkezelés nélkül ne hagyjuk vizekbe kerülni. 
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13.) Hulladékkezelési tudnivalók
Termék

EWC hulladékód 080112 festék vagy lakk hulladékok, amelyek különböznek a 
08 01 11-től

14.) Szállítási tudnivalók
Egyéb adatok

A termék nem tartozik a nemzeti és nemzetközi közúti, vasúti, hajó- és légiközlekedésről szóló előírások 
hatálya alá. 

15.) Előírások
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

EG irányelvek szerinti besorolás
A termék nem jelölésköteles

16.) Egyéb adatok
Az adatok megfelelnek ismereteink és tapasztalataink jelenlegi állásának. A biztonságtechnikai adatlap 
a terméket a biztonsági követelmények figyelembevételével írja le. Az adatok a terméktulajdonságok 
biztosítását nem garantálják. 
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