
Biztonságtechnikai adatlap düfa Tapetenkleister 

1. TERMÉK ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

Termék neve: düfa Tapetenkleister
Felhasználási terület: tapétaragasztó
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: cellulóz-éterkeverék, metilcellulóz, keményítő, hozzáadott anyagok
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: panaszok esetén forduljunk orvoshoz
Lenyelése esetén: azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a csomagolást vagy a címkét 
Bőrre jutása esetén: a bőrfelületet mossuk le vízzel 
Szembe jutása esetén: a szemet alaposan mossuk ki sok vízzel. Tartós panaszok esetén 
forduljunk orvoshoz. 

5. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Alkalmas oltószerek: hab, szén-dioxid, homok, vízsugár
Biztonsági okokból alkalmatlan oltószerek: - 
Tűz esetén felszabaduló veszélyes gázok: szén-monoxid (CO).

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

A termék nem kerülhet a csatornába és az élővizekbe.
Tisztítási eljárás: szárazon kell felszedni – vízzel csúszós bevonatot képez.
A porképződést kerüljük el.
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Biztonságtechnikai adatlap düfa Spezialkleister

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: a porképződést és a por leülepedését kerüljük.
Tárolás: hűvös, száraz helyen tárolandó.

8. AZ ANYAGGAL VALÓ ÉRINTKEZÉS KORLÁTOZÁSAI ÉS A SZEMÉLYES 
VÉDŐFELSZERELÉS

Tudnivalók a biztonságos kezeléshez: a port ne lélegezzük be. 
Általános védő- és higiéniai intézkedések: az általános munkahigiéniai előírásokat tartsuk be 
Személyes védőfelszerelés: 
Légzésvédelem: nagyobb mennyiségű anyag kezelésénél porvédő maszk viselése kötelező 
Testfelület védelme: hosszú ujjú védőruházatot viseljünk 
Szemvédelem: védőszemüveg
Kézvédelem: védőkesztyű

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot: por
Szín: fehér
Szag: csaknem szagmentes
Sűrűség (kg/m3): ~ 500
Viszkozitás (mPa s): 12000-16000 (Brookfield LVF 4/30)
PH-érték (az oldaté) 8 – 10
Gyulladási hőmérséklet (°C): > 200
Vízben oldékonyság (g/l): hideg vízben oldódik

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás: hőbomlás 200 °C feleti hőmérsékleten
Kerülendő körülmények: -
Veszélyes reakciók: nem ismertek
Veszélyes bomlástermékek: nem figyeltek meg veszélyes bomlástermékeket

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut orális toxicitás LD50 > 2000 mg/kg (patkány)
Szakszerű felhasználás mellett egészségkárosító hatása nem ismert. 
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Biztonságtechnikai adatlap düfa Tapetenkleister

12. ÖKOLÓGIAI ADATOK

Talajba, élővízbe és közcsatornába való jutását akadályozzuk meg. 
Az anyagnak hosszú évek tapasztalatai alapján nincs környezetkárosító hatása. 
Vízminőség veszélyességi osztály (WGK) : 1 – vízminőséget kevéssé veszélyeztető anyag

13. HULLADÉKKEZELÉSI TUDNIVALÓK

Termék:  a helyi hatósági előírások figyelembevétele mellett megfelelő szemétlerakó helyre 
szállítható.
Csomagolás: Az újrafelhasználás és a használt csomagolóanyagok kezelésének törvényi 
előírásaira legyünk tekintettel. 

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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