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BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2005.04.01.

1. A készítmény neve: DÜFA SILIKAT INNENFARBE S 1 - szilikátfesték
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: vízüveg alapú diszperziós szilikát festék

3. Veszélyesség szerinti besorolás: 
A 44/2000 (XII.27.) EÜM r. szerint nem jelölésköteles termék.
Veszélyszimbólum: -
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: -

4. Elsősegélynyújtás
Általános utasítások: a tünetek jelentkezésekor vagy kétséges esetekben 
vegyük igénybe orvos segítségét. Eszméletvesztés esetén ne adjunk be semmit 
szájon keresztül. 
Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, fektessük kényelmes 
testhelyzetbe és tartsuk melegen. Rendszertelen légzésnél vagy légzés hiánya 
esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Eszméletvesztés esetén stabil 
oldalfekvő helyzet ajánlott. A helyszínre hívjunk orvost. 
Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szap-
panos folyóvízzel. Ne használjunk oldószert vagy hígítót. 
Szembe jutás esetén: azonnal öblítsük ki a szemet - legalább 10 percen át - bő 
folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása 
mellett. Szakorvosi ellátás szükséges.
Lenyelés esetén: a sérültet vigyük friss levegőre és fektessük kényelmes hely-
zetbe. Hánytatás tilos. A helyszínre azonnal hívjunk orvost.

5. Tűzveszélyesség
Nem tűzveszélyes

6. Óvintézkedés véletlenszerű környezetbe jutása esetén
6.1. Személyi védelem

Ld. 7 és 8 fejezet. Csúszásveszély!  
6.2. Kiömlés esetén

A kiömlött anyagot felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, fűrészporral, földdel) kell 
felitatni és a helyi hatósági előírások figyelembevételével az arra alkalmas 
tartályokban kell gyűjteni. 

6.3. Környezetvédelem
A  készítményt  élővízbe,  talajba  és  közcsatornába  juttatni  nem  szabad.  Vizekbe, 
közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők 
értesítendők.
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7. Kezelés és tárolás

Tudnivalók a biztonságos kezeléshez: felhasználás során a belső terekben a kielégítő 
szellőzésről gondoskodjunk.
A tárolóterekkel és az edényzettel kapcsolatos követelmények: A megbontott 
csomagolást gondosan zárjuk vissza és függőlegesen tároljuk, hogy az esetleges 
kifolyást megelőzzük.
A tárolási körülmények további tudnivalói: csak az eredeti csomagolásban tároljuk. A 
címke utasításait tartsuk be. Hőségtől és közvetlen napsugárzástól védjük. Száraz és 
fagymentes helyen tároljuk.

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

A festék felvitele megfelelő szellőztetés mellett történjen. 
 8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték

- 
8.3. Személyi védőfelszerelés

Légzésvédelem: nem követelmény
Kéz védelme: védőkesztyű, kézvédőkrém 
Szem védelme: fröcskölés ellen védőszemüveg viselése ajánlott
Testfelület védelme: alapos mosakodás ajánlott

9. Fizikai-kémiai jellemzők:
Fizikai állapot:  

- halmazállapot: folyadék
- szín: fehér
- szag: jellegzetes

- sűrűség (20 °C-on): 1,57 g/cm3

- viszkozitás (23 °C-on):  11-13 Pas
- gőznyomás (20 °C-on): 23 mbar
- pH-érték: kb. 8
- oldékonyság vízben: oldódik

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

11. Toxikológiai információk
Szakszerű felhasználás esetén nincs egészségkárosító hatása. 

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

13.      Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
A termék maradékai az Európai Hulladék Katalógus szerint a 080112 hulladékkód alá 
soroltak (festék és lakkmaradékok, amik a 080111-től különböznek)

14. Szállításra vonatkozó előírások
ADR/RID - nincsenek



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.


