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BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2005.04.01.

1. A készítmény neve: DÜFA  FÜLLSTOFF INNEN - beltéri glettanyag
Gyártó 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, fax: 35-350-350

2. Összetétel: kálciumszulfát, töltőanyagok

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

Veszélyesanyag-tartalom:
CAS-szám Megnevezés %
7778-18-9 CaSO4 >85

Veszélyszimbólum: nincs
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: -

4. Elsősegélynyújtás
Lenyelés esetén: itassunk bőségesen vizet és hívjunk orvost
Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet bő folyóvízzel

5. Tűzveszélyesség
Nem tűzveszélyes

5.1. Alkalmas oltószerek: minden oltószer alkalmas, a termék maga nem éghető

6. Óvintézkedés véletlenszerű környezetbe jutása esetén
Tisztítási eljárás/felszedés
mechanikusan és szárazon kell felszedni

7. Kezelés és tárolás
Szakszerű felhasználás során nincsenek különleges előírások

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
8.1. Műszaki intézkedések

Külön intézkedés nem szükséges.
8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték (TRGS 900)

MAK 6 mg/m3

8.3. Egyéni védelem
Légzésvédő használata a porképződés miatt ajánlatos.
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9. Fizikai-kémiai jellemzők:

Fizikai állapot:  
- halmazállapot: szilárd, por 
- szín: fehér
- szag: szagtalan

- sűrűség (20 °C-on): kb. 2,31-2,97 g/cm3

- pH-érték: 7

10. Stabilitás és reakciókészség
Stabilitás: rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén stabil.
Veszélyes bomlástermékek rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén nincsenek.

11. Toxikológiai információk
Rendeltetésszerű felhasználás során, jelenlegi ismereteink szerint nincs egészség-
károsító hatása.

12. Ökotoxikológiai adatok
Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 1, vízminőséget kevéssé veszélyeztető 
anyag.

13.      Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
17 01 04 gipsz-alapú építőanyagok
17 07 01 egyéb építkezési és bontási hulladékok

14. Szállításra vonatkozó előírások
A nemzeti és nemzetközi szállítmányozási előírások értelmében nem minősül 
veszélyes árunak.

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.


