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  01. Termék és cégmegnevezés  
      Kereskedelmi név  
       DÜFA KUNSTSCHMIEDELACK
      Gyártó  
       Meffert AG Farbwerke                                                   
       Sandweg 15                                                  
       55509 Bad Kreuznach                                         
      Telefon/Telefax  
       Telefon : 0671 / 870 - 0                                    
       Telefax : 0671 / 870 - 390                                  
      Forgalmazó  
       düfa Hungária Kft.                                                  
         2651 Rétság, Rákóczi út 6.                                                  
      Telefon/Telefax  
       Telefon : 35/350-624                                    
       Telefax : 35/350-350 

  02. Összetétel/az összetevő anyagok adatai
 

       Veszélyesanyag-tartalom  
       XILOL (O,M,P)
        Koncentráció  :         1 -        5 %     CAS-szám    :   1330-20-7
        Veszélyjel    :         Xn                 R           :   10-20/21-38
  03. Lehetséges veszélyek  
      Veszély leírása  
       -
  04. Elsősegélynyújtás
       Általános utasítások   
       A szennyezett ruhadarabokat azonnal távolítsuk el
       A tünetek jelentkezésekor vagy kétséges esetben hívjunk orvost
       Eszméletveszés esetén: oldalfekvés – hívjunk orvost
       Belélegzés esetén   
       A sérültet vigyük friss levegőre és tartsuk melegen
       Szablytalan légzésnél vagy légzés hiánya esetén alkalmazzunk mesterséges 

 lélegeztetést
      Hívjunk orvost
      Bőrre jutás esetén   
      Vízzel és szappannal mossuk le
      Ne használjunk oldószert vagy hígítót!
      Szembe jutás esetén  
      Bő folyó vízzel mossuk ki legalább 10-15 percen keresztül
      További panaszok esetén hívjunk orvost
      Lenyelés esetén  
      Orvost hívjunk
      A sérültet tartsuk nyugodt helyzetben
      Ne hánytassunk!
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  05. T      űzoltási intézkedések      
      Alkalmas oltószerek  
       hab (alkoholálló),  szén-dioxid, por, vízpermet
      Biztonsági okokból alkalmatlan oltószerek  
       egysugaras víz
      Az anyag vagy a termék által okozott különleges veszélyek,

égéstermékek vagy gázok
        Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek 
          belélegzése komoly egészségkárosodást okozhat. 
       Tűzoltásnál szükséges különleges védőfelszerelés  
        légzésvédő használata ajánlatos
       További utasítások  
        a veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell
  06. Óvintézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén  
      Személyre vonatkozó védő előírások  
       Gyújtóforrástól tartsuk távol. A kielégítő szellőzésről gondoskodjunk. 
       A 7 és 8 fejezet védőelőírásait tartsuk be.
      Környezetvédő intézkedések  
       Ne engedjük a csatornába
       Folyók, tavak vagy a vezetékes vízhálózat szennyeződésekor a mindenkor 
         illetékes helyi hatóságok értesítendők.
      Tisztítási eljárás / felszedés  
       A kiömlött terméket nem éghető felszívóképes anyaggal (pl. homok, föld, 
        kovaföld, vermikulit) körülhatároljuk  és a helyi előírások figyelembevétele
        mellett az arra alkalmas tartályokba gyűjtjük. A szennyezett felületet 
        tisztítószerrel tisztítsuk meg, ne használjunk oldószert. 

  07. Kezelés és tárolás  
      Tudnivalók a biztonságos kezeléshez  
       A gyúlékony és robbanóképes oldószeres gőzök levegővel való keveredését 
        és a MAK-határértékek túllépését kerüljük el.  A terméket nyílt lángtól, 
        tűztől és más gyújtóforrástól tartsuk távol. A törvényi védő és biztonsági 
        előírásokat tartsuk be.
      Tűz- és robbanásmegelőző tudnivalók  
       Az oldószeres gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterülnek a talaj felett. 
        A gőzök a levegővel robbanóképes elegyet alkotnak. Az anyag elektrosztatikusan 
        feltöltődhet. Antisztatikus ruházat és lábbeli viselése ajánlott. Szikrabiztos 
        szerszámokat használjunk.

           A tárolóterekre és edényzetre vonatkozó követelmények  
         
B
iztonsági elektromos berendezésekkel ellátott, az elektromos 
        feltöltődéstől védett padozatú helyen tárolandó. Szorosan lezárva 
        tároljuk. Ne ürítsük nyomással. Dohányozni tilos. Illetéktelen személy 
        a raktár területén nem tartózkodhat. A felbontott csomagolást gondosan
        zárjuk vissza és függőlegesen tároljuk, hogy az esetleges kifolyást 
        megakadályozzuk. 
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      Az együtt-tárolás tudnivalói  
       Erősen savas és alkálikus anyagoktól, oxidálószerektől távol tartandó.
      A tárolási körülmények egyéb adatai  
       Csak az eredeti csomagolásban tároljuk. A címke utasításait tartsuk be. 
         Hőségtől és közvetlen napsugárzástól védjük. Száraz, hűvös helyen tárolandó. 

  08. Anyaggal való érintkezés korlátozásai és a személyes 
      védőfelszerelés  
      Műszaki intézkedések  
       A kielégítő szellőzésről gondoskodjunk. Ezt helyi vagy általános elszívással 
        is megoldható. Amennyiben ez nem kielégítő, az oldószeres gőzök MAK-határérték 
        alatt tartása érdekében viseljünk arra alkalmas légzésvédőt. 

      A munkahelyi levegőben megengedett határérték  
       XYLOL (O,M,P)                       CAS :1330-20-7
        MAK 100,0000      ppm     /    440,0000      mg/m3
        
      Személyes védőfelszerelés  
       Kézvédelem
        Védőkesztyű 
        Kézmosás után a bőr visszazsírzása érdekében magas zsírtartalmú balzsam 
          használata ajánlott. 
       Szemvédelem
          Védőszemüveg használata ajánlott.

  09. Fizikai és kémiai tulajdonságok
      Megjelenési kép
       Halmazállapot      :       folyékony
        Szín               :       fekete
        Szag               :       tesztbenzin

      Biztonsági fontosságú adatok
       Forráspont:             (  1013 hPa    )                          78,25 °C
        Lobbanáspont :                                                       38 °C
        Gyulladási hőmérséklet :                                            315 °C
        Robbanási határkoncentráció
          Untere / Obere :                               0,8 tf%    /      50  tf%
        Gőznyomás:              (    50 °C     )                           280 hPa 
        Sűrűség:                (    20 °C     )                       1,287 g/cm3
        Oldékonyság: aromás szénhidrogénekben és szerves oldószerekben 
        Viszkozitás: 
          Kifolyási idő:        (    20 °C     )                             140 s       
        Oldószerkiválás:        (    20 °C     )  <                            2 %
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  10. Stabilitás és reakciókészség
      Kerülendő körülmények
       A kezelés és tárolás ajánlott előírásainak figyelembevételével 
      Kerülendő anyagok
       Erősen savas és alkálikus anyagoktól, oxidálószerektől távol tartandó az 
         exoterm reakciók elkerülése miatt. 
       Veszélyes bomlástermékek
       Magas hőmérsékleten veszélyes veszélyes bomlástermékek pl. szén-dioxid, 
        szén-monoxid, füst, Nox-ek keletkezhetnek.         

  11. Toxikológiai adatok
      Gyakorlati tapasztalatok
Az oldószeres gőzök magas koncentrációban történő belélegzése egészségkárosodást okozhat pl. 
nyálkahártya és légzőszervek ingerlése,  vese és májkárosodás, központi idegrendszer 
befolyásolása. Tünetek: fejfájás, szédülés, fáradság, izomgyengeség, kábultság, és kivételes 
esetekben eszméletvesztés. A termékkel való hosszú ideig tartó és ismétlődő érintkezés a bőr 
természetes visszazsírzó képességét befolyásolja és a bőr kiszáradásához vezet. 

     
  12. Ökológiai adatok
      Eliminációs adatok (perzisztencia és lebomlás)
        -
      További utasítások
        Ne engedjük a csatornába vagy élővizekbe
  13. Hulladékkezelési tudnivalók
      Termék
       Ajánlás
        A helyi hatósági előírásokat tartsuk be
          Megfelelő szemétégetőben, szemétlerakó helyen semmisíthető meg vagy a 
       továbbhasznosításba adható 
       
  14. Szállítási tudnivalók
      Közúti szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE
       Osztálybasorolás
        ADR/RID osztály: 3. osztály, 31 c. bekezdés. A ≤450liter űrtartalmú 
          tartályokra a 2314-es előírás vonatkozik.

      Tengeri szállítás IMDG/GGVSee
       Osztálybasorolás
        IMDG-kód          :     3.3               IMDG-oldal   :  3372
        UN-szám           :     1263              MarPol       :  --
        MFAG-tábla        :     310               EmS-szám     :  3-05
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       Megnevezés
        festék
       Csomagolás
        Csomagolási csoport       III                               
        
      Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR
       Osztálybasorolás
        ICAO-IATA-osztály :     3                 
        UN-szám           :     1263              
       Megnevezés
        festék
       Csomagolás
        Csomagolási csoport       III                               

  15. Előírások
      EG előírások szerinti megjelölés
       Veszélyesség szerinti besorolás
        -
       R-mondatok
        10                Kevésbé tűzveszélyes
       S-mondatok
        51                Csak jól szellőztetett helyen használható

      Nemzeti előírások
       Besorolás az éhető folyadékok rendelkezése szerint
        VbF-Klasse        -

       Vízminőség veszélyességi osztály
         WGK               2  
       Szabályozási 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
  ————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Ebben a biztonságtechnikai adatlapban szereplő adatok megfelelnek ismereteink 
  jelenlegi állásának, illetve kielégítik a nemzeti és EG-törvényi előírásokat. 
  Az adatok a terméket a biztonsági követelmények figyelembevételével írják le 
  és nem garantálják a terméktulajdonságok biztosítását.   
   ———————————————————————————————————————————


