
Biztonságtechnikai adatlap düfa Fugen-Dichtmasse Acryl 

1. TERMÉK ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

Termék neve: düfa Fugen-Dichtmasse Acryl
Felhasználási terület: akril fugatömítő
Gyártó: Meffert AG Farbwerke
Postfach 19 64, 55509 Bad Kreuznach
Tel. 0671/870-0 / Fax 0671/870-397
Forgalmazó: düfa Hungária Kft.
2651 Rétság, Rákóczi út 6.
Tel. 35/350-624 Fax 35/350-350

2. ÖSSZETÉTEL / AZ ÖSSZETEVŐ ANYAGOK ADATAI

Összetétel: akril kopolimer diszperzió, nem szerves töltőanyagok és segédanyagok
Veszélyes anyag tartalom: 
Megnevezés CAS-szám  % Veszélyjel R-mondat

3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK

Veszélyesség szerinti besorolás: a 44/2000 (XII.27.) EÜM r. szerint nem jelölésköteles termék 
Veszélyjel: - 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Belélegzése esetén: a sérültet vigyük friss levegőre, panaszok esetén forduljunk orvoshoz
Lenyelése esetén: a szájat többször mossuk ki tiszta vízzel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk 
meg a csomagolást vagy a címkét 
Bőrre jutása esetén: a bőrfelületet mossuk le vízzel és szappannal, további panaszok esetén 
orvosi segítség igénybevétele javasolt
Szembe jutása esetén: a szemet alaposan legalább 15 percen keresztül mossuk ki sok vízzel. 
Tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz. 

5. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Alkalmas oltószerek: hab, szén-dioxid, por, vízpermet
Biztonsági okokból alkalmatlan oltószerek: egysugaras víz 
Személyes védőfelszerelés tűzoltáshoz: védőruházat és légzésvédő.

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

Környezetvédelem: A termék nem kerülhet a csatornába és az élővizekbe.
Tisztítási eljárás: mechanikusan kell felszedni és arra alkalmas tartályban kell gyűjteni. A 
maradékot homokkal vagy száraz földdel szedjük fel.
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7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: a helyiség jó szellőzéséről gondoskodjunk. A bőrrel való érintkezést és a szembe jutást 
kerüljük. Ne nyeljük le. 
Tárolás: a doboz jól lezárva 5-25 °C közötti hőmérsékleten gyújtóforrástól távol tárolandó.

8. AZ ANYAGGAL VALÓ ÉRINTKEZÉS KORLÁTOZÁSAI ÉS A SZEMÉLYES 
VÉDŐFELSZERELÉS

Tudnivalók a biztonságos kezeléshez: -
Személyes védőfelszerelés: 
Légzésvédelem: a gőzöket ne lélegezzük be. Gondoskodjunk a kielégítő szellőzésről. 
Szem- és bőrvédelem: ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Védőszemüveg ajánlott.
Munkahigiénia: munka közben kerüljük az evést, ivást és a dohányzást. Munkaközi szünetekben 
és a munka végén mossunk kezet. 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot: paszta
Szín: különböző
Szag: csekély
Sűrűség (g/ml): 1,64
PH-érték: 7 – 9
Forráspont: 100 °C 
Gőznyomás (20 °C-on): 23 mbar

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Veszélyes bomlástermékek: HCl, CO, CO2, CaO.
Kerülendő körülmények: -
Kerülendő anyagok: - 

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Szakszerű felhasználás mellett egészségkárosító hatása nem ismert. 

12. ÖKOLÓGIAI ADATOK

Tisztítatlanul ne engedjük a környezetbe jutni.
Vízminőség veszélyességi osztály (WGK) : 1 – vízminőséget kevéssé veszélyeztető anyag

2



Biztonságtechnikai adatlap düfa düfa Fugen-Dichtmasse Acryl

13. HULLADÉKKEZELÉSI TUDNIVALÓK

A helyi hatósági előírások figyelembevétele mellett gondoskodjunk róla.
EAK hulladékkód:
080403 nem kikeményedett
080404 kikeményedett állapotban

14. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK

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

15. ELŐÍRÁSOK

 88/379/EWG irányelvek szerinti besorolás: a termék nem jelölésköteles
 R-mondatok: -
 S-mondatok: -
 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. 

Rétság, 2005. június 13.
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