
Kiállítás kelte: 2005.06.15.Termék neve: düfa Feinmakulatur
Nyomtatás kelte:2006.06.28.

Biztonságtechnikai adatlap az EGK 91/155-ös előírásának megfelelően

1.) Termék és cégmegnevezés
Termék adatai

Kereskedelmi név
düfa Feinmakulatur

Gyártó / forgalmazó cég adatai
Gyártó címe

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543
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

Por alakú készítmény fa- és papírrostokkal, kalcium-karbonáttal és celulózéterrel 
Veszélyesanyag tartalom

-

3.) Veszélyesség szerinti besorolás
R-mondatok

-
A termék veszélyesség szerinti besorolása

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék sem az emberre, sem a környezetre nem veszélyes. 
A termék a 67/548/EWG alapján nem jelölésköteles

4.) Elsősegélynyújtás
Bőrre kerülése esetén

Azonnal mossuk le szappanos vízzel. 
Szembejutás esetén

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

Hívjunk orvost. Ne hánytassunk. Itassunk sok vizet kis kortyokban. 

5.) Tűzoltási intézkedések
Alkalmas oldószerek

Hab, szén-dioxid, por, vízpermet.
Biztonsági okokból alkalmatlan oltószerek

-
Az anyag vagy a termék által okozott különleges veszélyek, égéstermékek vagy keletkező gázok

Sav jelenlétében CO2 szabadul fel. 
Tűzoltásnál szükséges különleges védőfelszerelés
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Adott esetben légzőkészülék használata szükséges

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

A porképződést kerüljük el. Gyújtóforrástól tartsuk távol.
Környezetvédő intézkedések:

Közcsatornákba juttatni nem szabad. 
Tisztítási eljárás / felszedés

Mechanikus módon, szárazon kell felszedni.

7.) Kezelés és tárolás
Kezelés

A porképződést kerüljük el. Gyújtóforrástól tartsuk távol.

Tárolás
Száraz helyen tárolandó.

8.) Anyaggal való érintkezés korlátozásai és a személyes védőfelszerelés
Műszaki intézkedések

A porképződést kerüljük el.
Munkahelyi levegőben megengedett határérték

Kalcium-karbonát 
megengedett portartalma a 
levegőben

MAK-érték: 4 mg / m3

Személyi védőfelszerelés
Az általános védő- és higiéniai utasításokat tartsuk be.
Légzésvédő

Nem szükséges, a por belélegzését azonban kerüljük. 
Kézvédelem

-

9.) Fizikai-kémiai tulajdonságok
Megjelenési kép

Halmazállapot por
Szín szürke-bézs
Szag szagtalan

Biztonsági fontosságú adatok
Állapotváltozások

140 °C felett hőbomlás
Gyulladáspont

125 °C felett
Oldékonyság vízzel

oldható
pH-érték

Értéke 7,0 - 8,0

10.) Stabilitás és reakciókészség
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Kerülendő körülmények
Veszélyes reakciók nem ismertek

Kerülendő anyagok
Savakkal reakcióba lépés lehetséges, CO2 fejlődés

11.) Toxikológiai adatok
Gyakorlati tapasztalatok

Az anyag lenyelés esetén gyengén mérgező. 

12.) Ökológiai adatok
Általános tudnivalók

Kezelés nélkül ne engedjük vizekbe, csatornákba. 

13.) Hulladékkezelési tudnivalók
Termék

Szemétégetőben vagy lerakóhelyen elhelyezhető a helyi hatóságok engedélyével.
EAK-hulladékkód 170701 Vegyes építési és bontási hulladékok

Tisztítatlan csomagolóanyag
Csak megfelelő tisztítás után 
adható újrahasznosításba.
EAK-hulladékkód 150101 Papír és karton csomagolási hulladékok

14.) Szállítási előírások
Egyéb adatok

A termék nem tartozik a nemzeti és nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi közlekedési
előírások hatálya alá.
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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. A vegyszerekkel való érintkezés szokásos előírásait tartsuk be.

Nemzeti előírások
Vízveszélyeztetési osztály

Osztály 1

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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