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BIZTONSÁGI ADATLAP   
   

   

1. SZAKASZ    AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:   

   

1.1. Termék azonosító:   Ferro color U 2066 alapozó és fedőfesték egyben 

Ferro color U 2066 selyemfényű egyrétegű alapozó és fedőfesték egyben. 
Pigmentek és töltőanyagok alkid és alkiduretán gyantában és 
keverékeiben additív anyagok hozzáadásával.   
Termékszám: -   

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)  

   EK 919-446-0   

                               Mixed xylenes (reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene)   

                                                                       EK: 905-562-9 / 905-588-0   

                                                                       trizinc bis(orthophosphate) CAS 7779-90-0  EK 231-944-3   

   

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, ill. ellenjavalt felhasználása:    

Ipari felhasználások [SU3]; Fogyasztói felhasználások [SU21]; Alapozó és fedőfesték egyben acélra, vasra, 

alumíniumra és oxidálódott horganyzott felületekre.   

Ellenjavallt felhasználás: Ne használja az anyagot olyan felületekre, amelyek közvetlenül érintkeznek 

élelmiszerrel, takarmánnyal, ivóvízzel, gyermekbútorokkal és játékokkal.   

   

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:      

   

  A termék szállítója:   

   

   

MAXI HUNGARY KFT.   

6724 Szeged Árvíz utca 58.   

Tel.: 06 20 481 1750   

E-mail: maxi@maxihungary.hu   

  A termék gyártója:   CHEMOLAK a.s. SMOLENICE   

Továrenská 7, 919 04 Smolenice   

Tel.: (0421) - 033/55 60 111   

Fax: (0421) - 033/55 86 404   

E-mail: hoblikova@chemolak.sk   

   

   Felelős személy neve: Maxi Attila - ügyvezető   

            E-mail: maxi@maxihungary.hu   

   

1.4. Sürgősségi telefon:   Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)   

            1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.      
       Tel.: +36 1 476 6464, +36 80 201 199          
    e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu   

   

2. SZAKASZ    A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA   
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2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása   

   

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint:    

   

Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória, H226,(Flam. liq. 3)   

Aspirációs veszély, 1. kategória, H304, (Asp. tox. 1)   

Bőrirritáció, 2. kategória, H315, (Skin irrit. 2)   

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, H335, H336, (STOT SE 3)   

A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszély, 2. kategória, H411, (Aquatic chronic 2) H mondatok 

teljes szövege: lásd a 16. szakaszt.   

   

2.2. Címkézési elemek:    

Veszélyt jelző piktogram(ok):    

   
   

Figyelmeztetés:    

Veszély   

   

Figyelmeztető mondat(ok):    

H226   Tűzveszélyes folyadék és gőz.   

H304   Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.   

H315   Bőrirritáló hatású.   

H335   Légúti irritációt okozhat.    

H336   Álmosságot vagy szédülést okozhat.   

H411   Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.   

  EUH066   Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.   

   

Óvintézkedésekre vonatkozó mondat(ok):    

P102   Gyermekektől elzárva tartandó.   

P210   Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.   

P260   A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.   

P273   Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.   

P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.   

  P307+P311   Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.   

   

2.3. Egyéb veszélyek:    

Szenzibilizáló anyagot (butan-2-on oxim) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.   

  

   

3. SZAKASZ    ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK   

3.1. Anyagok: -   

   

3.2. Keverékek:   
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Megnevezés   CASszám   EK-szám   Indexszám   REACH-szám   
Koncentráció 

[%]   

Az   
1272/2088/EK  
[CLP] rendelet 

szerinti   
osztályba 

sorolás   

H- mondat   
M- 

tényező   

Hydrocarbons, C9-  
C12, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclics, 

aromatics (2-25%)   
-   

919-  
446-0   

-   
01-  

211945804933  
  15-25   

Flam. Liq. 3   
Asp. Tox. 1  
STOT SE 3 
Aquatic   
Chronic 2   

H226   
H304   
H336   
H411   

EUH066   

-   

Mixed xylenes  
(reaction mass of 

ethylbenzene and  
m-xylene and 

pxylene)   

-   
905-  

562-9   
-   

01-  
211955526733  

  <10   

Flam. Liq. 3   
Acute Tox. 4   
Acute Tox. 4   
Skin Irrit. 2   
Eye Irrit. 2   
Asp. Tox. 1   
STOT SE 3   

H226   
H312   
H332   
H315   
H319   
H304   
H335   

-   

Megnevezés   CASszám   EK-szám   Indexszám   REACH-szám   
Koncentráció 

[%]   

Az   
1272/2088/EK  
[CLP] rendelet 
szerinti   

osztályba 

sorolás   

H- mondat   
M- 

tényező   

            STOT RE 2   H373     

Mixed xylenes   
(reaction mass of 

ethylbenzene and o-  
xylene and p-xylene 

and m-xylene)   

-   
905-  

588-0   
-   

01-  
211953945240  

  <10   

Flam. Liq. 3   
Acute Tox. 4   
Acute Tox. 4   
Skin Irrit. 2   
Eye Irrit. 2   
Asp. Tox. 1   
STOT SE 3   
STOT RE 2   

H226   
H312   
H332   
H315   
H319   
H304   
H335   
H373   

-   

trizinc 

bis(orthophosphate)   
7779-90-  

0   
231-  

944-3   
030- 

01100-6   

01-  
211948504440    

3-8   

Aquatic acute   
1   

Aquatic 

chronic 1   

H400   
H410   

-   

butan-2-one oxime   96-29-7   
202-  

496-6   
-   

01-  
211953947728  

  
<0,4   

Carc. 2.   
Acute tox. 4   
Eye dam. 1   
Skin Sens. 1   

H351   
H312   
H318   
H317   

-   

   

H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt.   

A termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC).   

   

4. SZAKASZ    ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK   

   

4.1.   Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése:   

   

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:   

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági 

adatlapot!   
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   LENYELÉST KÖVETŐEN:    

 Lenyeléskor ne hánytasson, azonnal keressen fel orvosi segítséget és mutassa be a csomagolást vagy annak 

jelölését.   

   

   BELÉGZÉST KÖVETŐEN:   

Belélegzéskor a sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalmat biztosítani, nem enni, amíg a tünetek nem 

enyhülnek. Ingerléskor, szédüléskor vagy eszméletvesztéskor sürgősen keressen fel orvosi segítséget. A 

légzés leállása esetében használjon mechanikus lélegeztetőkészüléket vagy adjon szájból szájba való 

lélegeztetést.   

   

    BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉST KÖVETŐEN:    

Ha bőrre kerül, vízzel és szappannal lemosni azt, majd krémmel bekenni. Vegye le a szennyezett ruházatot 

és újbóli használat előtt mossa ki.   

   

    SZEMBE KERÜLÉST KÖVETŐEN:   

Szembekerüléskor alaposan öblítse ki vízzel, ha a tünetek továbbra is fennállnak, keressen fel orvosi 

segítséget.   

   

4.2.   A legfontosabb - akut és késleltetett – tünetek és hatások:   

Fejfájás, szédülés, aluszékonyság, émelygés és más következmények a központi idegrendszerben.   

   

4.3.   A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás:   

A termék lenyeléskor a tüdőbe kerülhet, és kémiai tüdőgyulladást okozhat. Nyújtson megfelelő ellátást.   

   

   

5. SZAKASZ   TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK   

   

5.1. Oltóanyag:   

A környezetnek megfelelő oltóanyag alkalmazandó: Vízköd, hab, száraz oltópor vagy széndioxid 

(CO2).  Alkalmatlan oltóanyag: Erős vízsugár.   

   

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:  Füst, kigőzölgések, tökéletlen 

égéstermékek, szén-monoxid.   

   

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:    

Ürítsék ki a területet. A felszabadult anyagot ne engedjék a gyújtóforrás közelébe vagy felszíni vizekbe, 

szennyvízcsatornákba, esetleg ivóvíz forrásba. A tűzoltóknak szabvány védőeszközöket kell használniuk, zárt 

helyiségekben pedig légzőkészüléket. A dolgozók védelmére és a felületek hűtésére, amelyek tűznek vannak 

kitéve használjanak víz porlasztót.   

   

5.4. Egyéb információ:   

Nem áll rendelkezésre információ.   

   

6. SZAKASZ   INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓ ESETÉN   

   

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások   
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A termék véletlenszerű kijutása esetén értesítse az érvényben lévő hazai jogszabályok szerint 

illetékes szerveket.   

Kerülje a kiömlött anyaggal való érintkezést. Amennyiben a körülmények megkívánják a termék 

toxicitásának vagy gyúlékonyságának alapján figyelmeztessék, vagy evakuálják a környező területeket a 

légáramlás figyelembevételével.   

A minimálisan szükséges egyéni védőeszközökkel kapcsolatban a 8. szakasz nyújt információt.   

Különleges védelmi intézkedésekre lehet szükség a körülmények, vagy a hivatásos mentők, szakértők 

véleménye alapján.   

Amennyiben forró termékkel való érintkezés lehetősége fennáll a hőnek ellenálló, hőszigetelt védőkesztyű 

használata javasolt.   

A szivárgás és a lehetséges expozíció mértéke alapján szerves gázok, gőzök szűrésére alkalmas szűrőbetéttel 

ellátott fél- vagy teljes álarc használata javasolt.   

Amennyiben az expozíció mértéke teljes mértékben nem megítélhető, vagy oxigénhiányos környezetben 

használjon környezeti levegőtől független légzésvédelmet (légzőkészülék).   

Szemmel való érintkezés lehetősége setén használjon védőszemüveget.   

Kismértékű elfolyás esetén antisztatikus munkaruha, nagymértékű elfolyás esetén overáll használata 

szükséges.   

Lásd 7. és 8. szakasz.   

   

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:   

A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell 

akadályozni. Nagymértékű elfolyás esetén megfelelő távolságban töltést kell emelni a szivárgó 

folyadék összegyűjtésére és eltávolítására.   

   

6.3. Terület elhatárolása és szennyezésmentesítés módszerei, anyagai:   

Szárazföldön: A lehetséges gyújtóforrásokat (dohányzás, szikra, nyílt láng) szüntesse meg. A szivárgást 

állítsa meg amennyiben az nem túl kockázatos. A termék használatához szükséges eszközöket le kell 

földelni. A kiömlött anyagon ne haladjon át, ne érintse azt. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, 

talajba és közcsatornába zárt helyiségekbe jutását meg kell akadályozni. A gőzképződés megakadályozására 

használjon habot. Az anyag összegyűjtésére használjon tiszta és szikramentes eszközöket. Határoljuk el a 

kiömlött anyagot földdel, vagy homokkal, vagy más nem éghető anyaggal. Az összegyűjtött hulladékot a 13. 

szakasz alapján kell kezelni. Nagy mennyiségű kiömlés esetén vízzel való locsolás csökkentheti a 

gőzképződést, de zárt helyiségekben nem előzhető meg vele gyulladás. A kiömlött anyagot lecsapolással, 

vagy megfelelő nedvszívó anyaggal távolítsuk el. A szennyezett területet és tárgyakat a környezetvédelmi 

előírások betartása mellett alaposan meg kell tisztítani.   

Vízen: A szivárgást állítsa meg amennyiben az nem túl kockázatos. A lehetséges gyújtóforrásokat szüntesse 

meg. Amennyiben a körülmények megkívánják a termék toxicitásának vagy gyúlékonyságának alapján 

figyelmeztessék, vagy evakuálják a környező területeket a víz folyásirányának figyelembevételével. 

Figyelmeztessék az ivó-, ipari-, vagy hűtővíz felhasználókat, tűzoltókat, rendőrséget az káreseményről. A 

felületen lévő anyagot kármentő medencékben gyűjtsük össze. A felszínen lévő filmréteget szórjuk be 

abszorbens anyaggal (pl.: vapex, perlit) és mechanikusan gyűjtsük össze.   

   

A földrajzi viszonyok, szél, hőmérséklet, hullámok a vízen a terjedés irányát és sebességét 

nagymértékben befolyásolhatják, ezért a kialakult helyzetet helyi szakértők segítségével kell 

elemezni.   

   

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:    

Lásd 8. és 13. szakaszt.   
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7. SZAKASZ   KEZELÉS ÉS TÁROLÁS   

   

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:   

Biztosítson megfelelő szellőzést, vagy elszívást. Használjon megfelelő egyéni védőeszközt. Munkavégzés 

közben enni, inni és dohányozni tilos! Kerülje a bőrrel való érintkezést. A felmelegített, vagy kevert termék 

mérgező / irritáló gőzöket / füstöt bocsájthat ki. Kerülje a termék kiömlését, hogy elkerülje az elcsúszás 

veszélyét. A termék elektrosztatikusan feltöltődhet, kisülés esetén elektromos szikra képződhet 

(gyújtóforrás). Alkalmazzon megfelelő eljárásokat az összekötésre, földelésre, habár ezek nem küszöbölik 

ki teljes mértékben az elektrosztatikus töltések felhalmozódását. A helyi előírásoknak megfelelően járjon 

el.   

   

7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenségekkel együtt:   

A tároló edényt tartsa szorosan zárva. Gyerekek és jogosulatlan személyek elől elzárva tartandó. A 

terméket ne tárolja étellel, takarmánnyal együtt.    

Hőségtől és közvetlen napsugárzástól védve, 5-25 °C közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen 

tárolandó.   

Ne tárolja a terméket fűtőberendezések közelében. Lassan nyissa ki az egyenletes nyomáskiegyenlítés 

érdekében. A tároló tartályokat rögzíteni és földelni kell. A vállalati tároló tartályok, szállító tartályok, 

edények és a szükséges eszközök földeléséről és egyenpotenciálra hozásáról gondoskodni szükséges a 

sztatikus feltöltődés megelőzése érdekében.   

   

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok):    

Nem áll rendelkezésre információ.   

   

8. SZAKASZ   AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM   

   

8.1. Ellenőrzési paraméterek:   

Expozíciós határértékek:    

   

Megnevezés   CAS-szám   ÁK-érték (mg/m3)   CK-érték (mg/m3)   Megjegyzés   Jogalap   

xylene   -   221   442   b, BEM   

25/2000.(IX.30.)  
EüM-SZCSM 
együttes   
rendelet: A   

munkahelyek 

kémiai  

biztonságáról   

b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó  
expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe;   

   
BEM: biológiai expozíciós mutató   

Megnevezés   
Biológiai expozíciós 

(hatás) mutató   
Mintavétel ideje   mg/g kreatinin   

mikromol/mmol  
kreatinin   

(kerekített értékek)   

xylene   methyl hippuric acid   műszak után   1500   860   
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8.2. Az expozíció ellenőrzése: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése 
értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a 
tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció 
mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs 
egészségkárosító hatása. Nyitott rendszerben történő használat során alkalmazzon helyi elszívást,  

ahol lehetséges. Amennyiben a helyi elszívás nem lehetséges, vagy nem megfelelő mértékű a 

munkaterület megfelelő szellőztetéséről kell gondoskodni.   

   

Megfelelő műszaki ellenőrzés:   

A munkahelyen tisztaságot kell tartani. A munkahelyen ételt, italt fogyasztani és dohányozni tilos. 

A munkaszünetek előtt és a munka végeztével mosson kezet. A szennyezett munkaruházatot az 

ismételt használat előtt tisztítani szükséges. Használt munkaruhát nem szabad a munkahelyen kívül 

használni. A nem tisztítható munkaruhát ki kell dobni. Biztosítson megfelelő helyi elszívást gőz, vagy 

köd képződés esetén.   

   

Személyi védelem:   

A védőeszközök kiválasztása függ a kiállítás feltételeitől, használat módjától, kezeléstől és a használt 

szellőztetéstől. A megnevezett ajánlások a védőeszközök kiválasztásához szolgálnak a termék 

kezelésekor.   Szemvédelem:    

MSZ-EN 166 szabványnak megfelelő védőszemüveg, vagy arcvédő pajzs használata javasolt.   

Bőr- és testfelület védelme:    

a. Kézvédelem: Az EN 374 szerinti vegyszerálló védőkesztyű.   

Polikloroprén – CR: vastagság ≥0,5 mm; átjutás ideje ≥ 480 min.  Nitril-

kaucsuk – NBR: vastagság ≥ 0,35 mm; átjutás ideje ≥480 min. PVC: 

vastagság ≥ 0,70 mm; átjutás ideje ≥480 min.   

b. Testvédelem: Védőruha, overáll, antisztatikus védőcipő, lenvászon, vagy 

gumírozott kötény. A ruházat anyagának nem szabad elektrosztatikus töltést létrehoznia. 

Légzésvédelem: „A” típusú szűrővel ellátott fél-, vagy teljes álarc használata javasolt.   

   

A környezeti expozíció ellenőrzése: Nem áll rendelkezésre információ.   

   

A 8. SZAKASZ alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett 

tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő 

viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről 

és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.   

   

9. SZAKASZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:   

   

9.1. Fizikai és kémiai tulajdonságok:   

   

Paraméter:   
   

Vizsgálati 

módszer   Megjegyzés   

Halmazállapot   nyúlós, ragadós folyadék         

Szín   nincs adat         

Szag   szúrós kőolaj         
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Szagküszöbérték   nincs adat         

pH   nincs adat         

Fagyáspont   nincs adat         

Kezdeti fagyás és 

forrásponttartomány   nincs adat         

Lobbanáspont   >23 °C         

Párolgási sebesség   nincs adat         

 

Tűzveszélyesség   nincs adat         

Felső/alsó gyulladási határ, vagy 

robbanási tartományok   ARH=0,6% 

FRH= 7%   
   

Hydrocarbons C9-  
C12, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclic 

aromatics (2-25%)   

ARH=1%  

FRH= 8%       xylene   

ARH=1,5% 

FRH= 5,3%      Butan-2-on oxim   

Gőznyomás   
13,3 hPa, 50°C   

   

Butan-2-on oxim   

650-944 Pa   xylene   

<2,7 kPa, 20°C   

Hydrocarbons C9-  
C12, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclic 

aromatics (2-25%)   

Relatív sűrűség   nincs adat         

Oldékonyság (vízben)   
146-190,7 mg/l, 20°C   

   

Butan-2-on oxim   

146-190,7 mg/l, 25°C   xylene   

0,03 g/l   
trizinc 

bis(orthophosphate)   

elhanyagolható   

Hydrocarbons C9-  
C12, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclic 

aromatics (2-25%)   

Megoszlási ko-efficiens 

(noktanol/víz):   0,59      Butan-2-on oxim   



Elkészítés időpontja: 2012.10.22.   9 / 16. oldal   

Felülvizsgálat időpontja: 2016.02.23.      
Verziószám: 4.0   

MAXI Hunagry Kft.      Ferro color U 2066 selyemfényű egyrétegű   

   

technikailag nem megoldható   

Hydrocarbons C9-  
C12, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclic 

aromatics (2-25%)   

Megoszlási ko-efficiens 

(nbutanol/víz):   3,12-3,2      xylene   

Paraméter:   
   

Vizsgálati 

módszer   Megjegyzés   

Öngyulladási hőmérséklet   
421°C         

Bomlási hőmérséklet   
nincs adat         

Viszkozitás   nincs adat   

   

Butan-2-on oxim   

0,581-0,760 mPas, 25°C   
xylene   

 1-2,5 cSt, 20°C    Hydrocarbons C9-  
C12, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclic 

aromatics (2-25%)   

Oxidáló tulajdonságok   nincs adat         

Robbanásveszélyes tulajdonságok   nincs adat         

Fajsúly   nincs adat         

Oldószer tartalom   nincs adat         

Szárazanyag tartalom   nincs adat         

   

9.2. Egyéb információk:   

   

Sűrűség (g/cm³):   1,280   

VOC (kg/kg):   0,420   

TOC (kg/kg):   0,310   

Nem illékony anyag tartalom (tömeg %):    62,0   

VOC határ 1.1.2010 (g/l):   500,0   

Kategória – fokszám. 127/2011 Coll.:      OR A.i   

Max. VOC felhasználásra kész állapotban (g/l):   <500,0   

   

10. SZAKASZ   STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG   
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10.1. Reakcióképesség: Nincs rendelkezésre álló adat.   

10.2. Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil.   

10.3. Veszélyes reakciók: Nincs rendelkezésre álló adat.   

10.4. Kerülendő körülmények: Kerülje a sugárzó hőt, szikrát, nyílt lángot és más gyújtóforrást.   

10.5. Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek.   

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Környezeti hőmérsékleten nem bomlik.   

   

   

11. SZAKASZ   TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK    

   

11.1. Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk:   

   

Akut toxicitás:    

Megnevezés   CAS   
Expozíciós 

út   
Módszer   Dózis   Faj   Megjegyzés   

Butan-2-on oxim   96-29-7   

orális   LD50   930 mg/kg   patkány   -   

dermális   LD50   2000 mg/kg   patkány   -   

inhalációs   LC50   20 mg/l/4 óra   patkány   -   

xylene   -   

orális   LD50   3,523 mg/kg   patkány      

dermális   LD50   12,126 mg/kg   nyúl      

inhalációs   LC50   27,124 mg/m3   patkány      

Megnevezés   CAS   
Expozíciós 

út   Módszer   Dózis   Faj   Megjegyzés   

Hydrocarbons C9-C12, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclic aromatics (225%)   
-   

orális   LD50   >15000 mg/kg   patkány   -   

dermális   LD50   >3400 mg/kg   nyúl   -   

inhalációs   LC50   >13100 mg/m3   patkány   -   

   

Bőrkorrózió / bőrirritáció: Butan-2-on oxim irritációt okozhat. Xylene irritációt okozhat.   

Súlyos szemkárosodás / szemirritáció: Butan-2-on oxim irritációt okozhat.   

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Butan-2-on oxim irritációt okozhat.   

Csírasejt-mutagenitás: A keverék nem tartalmaz anyagokat ezzel a veszélyességi osztállyal.   

Rákkeltő hatás: Nem található az IARC listáján.   

Reprodukciós toxicitás: A keverék nem tartalmaz anyagokat ezzel a veszélyességi osztállyal.   

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nem áll rendelkezésre információ.   

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nem áll rendelkezésre információ.   

Aspirációs veszély: Nem áll rendelkezésre információ.   
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Klinikai vizsgálatok összefoglalása: Nem áll rendelkezésre információ.   

Vonatkozó toxikológiai adatok: Nem áll rendelkezésre információ.   

Valószínű expozíciós útra vonatkozó információk: Nem áll rendelkezésre információ.   

Fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:    

• Bőrrel érintkezés: Nem áll rendelkezésre információ.   

• Szembe jutás: Nem áll rendelkezésre információ.   

• Belélegzés: Nem áll rendelkezésre információ.   

• Lenyelés: Nem áll rendelkezésre információ.   

• Egyéb: Nem áll rendelkezésre információ.   

Rövid és hosszútávú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: 

Nem áll rendelkezésre információ.   

A kölcsönhatásokból eredő hatások: Nem áll rendelkezésre információ.   

Az egyedi adatok hiánya: Nem áll rendelkezésre információ.   

A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információk: Nem áll rendelkezésre információ.   

Egyéb információk: Az expozíciós határértéket meghaladó koncentráció esetén szem és a légutak irritációja, 

fejfájás, szédülés, érzéstelenítő hatás és számos nem kívánt idegrendszert érintő hatás léphet fel. Légúti 

érzékenység esetén (asztma, krónikus bronchitis) a termék használata nem ajánlott.   
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12. SZAKASZ   ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK   

   

Tilos a keveréket élővízbe, vízfolyásokba, talajba juttatni.   

   

12. 1   Toxicitás:    

      

Megnevezés   CAS   Vízi 

toxicitás   
Módszer   Dózis   Időtartam  

(h)   

Faj   Megjegyzés   

Butan-2-on oxim   96-29-7   

-   LC50   560 mg/l   48   hal   -   

-   EC50   750 mg/l   48   daphnia   -   

-   IC50   83 mg/l   72   algák   -   

-   EC50   281 mg/l   -   mikroorganizmu  
sok   

-   

xylene   -   

-   EC50   1 mg/l   48   daphnia   -   

-   NOEC   0,96 mg/l   168   daphnia   -   

-   EC50   2,2 mg/l   72   vízi szervezetek   -   

-   LC50   2,6 mg/l   96   hal   -   

-   NOEC   1,3 mg/l   1344   hal   -   

-   NOEC   157 mg/l   3   aktív iszap   -   

trizinc 

bis(orthophosphate)   
777990- 

0   

-   LC50   142,6 mg/l   96   hal   -   

-   EC50   0,04-0,86 

mg/l   
96   daphnia   -   

-   EC50   0,136-0,150 

mg/l   
72   algák   -   

Hydrocarbons C9-  
C12, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclic 

aromatics (2-25%)   -   

-   EC50   10-22 mg/l   48   daphnia   -   

-   LC50   10-30 mg/l   96   hal   -   

-   ErL50   4,6-10 mg/l   72   algák   -   

-   NOELR   0,22 mg/l   72   biomassza   -   

   

12.2 Perzisztencia és biológiai lebonthatóság:   

Butan-2-on oxim: biológiailag nem könnyen bontható.   

Hydrocarbons C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclic aromatics (2-25%): biológiailag könnyen bontható. 
Xylene: BSK= 57-80 g O2/g az anyag vízben és talajban biológiailag könnyen lebontható aerob és anaerob 
körülmények között egyaránt, de az o-xylene sokkal perzisztensebb. trizinc bis(orthophosphate): Nem 
könnyen lebontható.   

12.3 Bioakkumulációs képesség:   

Xylene: nem bioakkumulatív BCF=25,9.   
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12.4 Talajban való mobilitás:   

Hydrocarbons C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclic aromatics (2-25%): Üledék és szennyvíz bomlása nem 
várható, nagyon illékony, gyorsan lebomlik és a levegőbe távozik.  Xylene: 48-129 talajban rendkívül 
mobilis.   

12.5 A PBT és vPvB-értékelés eredményei: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (REACH) XIII. melléklete szerint: 
A termék nem teljesíti a PBTre és a vPvB-re vonatkozó kritériumokat.   

12.6 Egyéb káros hatások: Nem áll rendelkezésre információ.   

13. SZAKASZ   ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK   

   

13.1 Hulladékkezelési módszerek:    

Az anyag maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvényben, a 98/2001. (VI. 15.) 

Korm. rendeletben [módosítja: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet] és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben 

foglaltak szerint.   

Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk:    

A terméket és maradványait a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások alapján kell kezelni.    

Hulladék azonosító kód: 08 01 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- 

és lakk-hulladék.   

Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk:    

A termékkel szennyezett csomagolóanyagot a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint kell 
kezelni. A kiürült tárolóedények veszélyesek lehetnek, mert a termék maradványait tartalmazhatják. Az 
edényeket ezért teljesen ki kell üríteni és biztonságos helyen kell tárolni a megsemmisítésig.   

A kiürült konténereket tilos hőnek, lángnak, szikráknak, sztatikus elektromosságnak, vagy más 

gyújtóforrásnak kitenni. A kiürült konténerek felrobbanhatnak és sérülést, akár halálesetet is okozhatnak.   

Hulladék azonosító kód: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék   

Fizikai, kémiai tulajdonságok, melyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit:  Nem áll 

rendelkezésre információ.   

Szennyvízkezelésre vonatkozó információk:   

   Nem áll rendelkezésre információ.   

   

14. SZAKASZ   SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK   

      

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)   

   UN szám: 1263   

• ENSZ szerinti helyes megfelelő szállítási megnevezés: UN1263, FESTÉK (beleértve a festéket, lakkot, 

zománcot, sellakot, kencét, polírozót, folyékony töltőanyagot és folyékony lakkbázist) vagy FESTÉK 

SEGÉDANYAG (beleértve a festékhígítókat és oldószereket)    

• Veszélyességi osztály(ok): 3   
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• Csomagolási csoport: III   

• Környezeti veszélyek: igen, 30   

• Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: -   

Belföldi vizi szállítás (ADN)   

   UN szám: 1263   

• ENSZ szerinti helyes megfelelő szállítási megnevezés: UN1263, FESTÉK (beleértve a festéket, lakkot, 

zománcot, sellakot, kencét, polírozót, folyékony töltőanyagot és folyékony lakkbázist) vagy FESTÉK 

SEGÉDANYAG (beleértve a festékhígítókat és oldószereket)   

• Veszélyességi osztály(ok): 3   

• Csomagolási csoport: III   

• Környezeti veszélyek: igen, 30   

• Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: -   

Légi szállítás ICAO-TI/IATA-DGR   

• UN szám: 1263   

• ENSZ szerinti helyes megfelelő szállítási megnevezés: UN1263, FESTÉK (beleértve a festéket, lakkot, 

zománcot, sellakot, kencét, polírozót, folyékony töltőanyagot és folyékony lakkbázist) vagy FESTÉK 

SEGÉDANYAG (beleértve a festékhígítókat és oldószereket)   

• Veszélyességi osztály(ok): 3   

• Csomagolási csoport: III   

• Környezeti veszélyek: igen, 30   

• Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: -   

   

A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: -   

   

15. SZAKASZ   SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK   

   

15.1 Vonatkozó nemzeti és közösségi törvények és rendeletek:    

Nemzetközi szabályozás:   

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség 
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi 
rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.  Az 
Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az   

1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az   

1907/2006/EK rendelet módosításáról   

A Bizottság 348/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 

módosításáról. Hazai szabályozás:   

 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:   
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2013. évi CXXVII. törvény]    

44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól [módosítja: 14/2013. 

(II. 15.) EMMI rendelet, 21/2012. (IV. 4.) NEFMI rendelet]   
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 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

[módosítja: 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet]  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

rendeletek:   
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2013. évi CXXVII. törvény]    

44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól [módosítja: 14/2013.  

(II. 15.) EMMI rendelet, 21/2012. (IV. 4.) NEFMI rendelet]   

25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

[módosítja: 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet]   

 Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:   

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról [módosítja: 527/2013. (XII. 30.) Korm. 

rendelet, 192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet, 

289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet].   

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet] 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.   

• Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:   
220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet, [módosítja: 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet]   

• Munkavédelemre vonatkozó előírások:   

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről [módosítja: 2013. évi CLXXIX. törvény, 

2011. évi CXCI. törvény ]   

 Tűzvédelemre vonatkozó előírások:   

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról [ módosítja: 2013. évi CCXLIII. törvény];   

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.   
   

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:    

Az adott anyag / keverék tekintetében a szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.   

   

16. SZAKASZ   EGYÉB INFORMÁCIÓK   

   

A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok:    

V3.0    Adatlap felülvizsgálata és harmonizálása a hatályos nemzetközi és hazai jogi szabályozásnak 

megfelelően.   

A biztonsági adatlapon előforduló rövidítések teljes szövege:    

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív. SVHC: 

Substances of very high concern.   

   

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege:    

  EUH066   Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.   

H226  Tűzveszélyes folyadék és gőz.   

H304  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.   

H312  Bőrrel érintkezve ártalmas.   
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H315  Bőrirritáló hatású.    

H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki.    

H318  Súlyos szemkárosodást okoz.    

H319  Súlyos szemirritációt okoz.   

H332  Belélegezve ártalmas.   

H335  Légúti irritációt okozhat.    

H336  Álmosságot vagy szédülést okozhat.   

H351  Feltehetően rákot okoz.   

H373  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén.   

H400  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.   

H410  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  H411  

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.   

   

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló P-mondatok teljes szövege:    

P102   Gyermekektől elzárva tartandó.   

P210   Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.   

P260   A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.   

P273   Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.   

P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.   

  P307+P311   Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.   

   

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: A személyeknek tanúsíthatóan ismerniük kell a termék veszélyes 

tulajdonságait, valamint az egészség és környezet védelmének alapelveit. Ismerniük kell az anyag negatív 

kifejtett hatásait az emberre és természetre egyaránt, valamint ismerniük kell az elsősegély nyújtás alapjait.   

   Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslata): -   

   

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel 

a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. 

(XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a 

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) 

előírásainak.    
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