
 1907/2006/EK, 2015/830/EU rendelet 

 
BIZTONSÁGI ADATLAP  

Verzió: 2.1 

Felülvizsgálat dátuma: 2017.10.06.   

Oldalszám:  1 / 5 

1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1 Termékazonosító 
Az anyag neve: Natrima for heaters – fűtőtestek hőálló fedőfestéke 90 ºC-ig 
Kémiai jelleg:  semlegesített akrilgyanta vizes emulzió formájában, hozzáadott 

pigmentált emulgeátorokkal és speciális adalékokkal.  
1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt 

felhasználásai 
A keverék felhasználása:  Fűtőtestek - fényes bevonatú – felületi kezelésére 
Nem javasolt felhasználás: Ne használja a festéket közvetlenül élelmiszerrel, takarmánnyal, 

ivóvízzel érintkező felületek, valamint a gyermekek bútorainak és 
játékainak festésére. 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Gyártó neve: 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 
 

Forgalmazó neve: MAXI HUNGARY KFT. 
 6724 Szeged Árvíz utca 58. 
 Tel.: 06 20 481 1750 
 E-mail: maxi@maxihungary.hu 

 

1.4 Sürgősségi telefonszám 
A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)  
címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199 
 

2 SZAKASZ: A veszély azonosítása 
2.1 Az anyag vagy keverék besorolása 
Az anyag (EC) 1272/2008 rendelet szerinti osztályozása 

A jelenlegi ismeretek szerint, a termék a fizikai, az egészségi, valamint a környezeti veszélyek 
osztályozásához szükséges kritériumokat nem teljesíti. 

2.2 Címkézési elemek 
1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés  
Figyelmeztetés - 
Veszélyt jelző piktogram: - 
Figyelmeztető mondatok:  
EUH 208: 1,2-bezizotiazol-3-one, 2-methyl-4-izotiazol-3-one, 5-chloro- 2-methyl-3 (2H)-izotiazolone és 
2-methyl-3(2H)-izotiazolon keverékét tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó  
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. 
P308 + P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz. 
Tartalmaz: - 
2.3 Egyéb veszélyek 
Az összetevők nem felelnek meg a PBT vagy vPvB anyag kitételeinek. 
Nincs azonosított egyéb veszélyforrás. 
 

3 SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
3.1 Keverék 
A keverék nem tartalmaz a 2015/830/EU rendelet szerint feltüntetendő veszélyes összetevőt. 
 

4 SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Belélegezve:   Nincsenek különleges veszélyek. 
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Bőrrel való érintkezés esetén: Bőrrel való érintkezés esetén vízzel és szappannal mossa le az érintett 
bőrfelületet, majd regeneratív krémmel kezelje. Vegye le a szennyezett ruhát 
és mossa ki a következő használat előtt. 

Szembe kerülés esetén: A szemet alaposan öblítse ki vízzel, ha az irritáció folytatódik, kérjen orvosi 
segítséget. 

Lenyelés esetén:  Ne hánytasson, azonnal forduljon orvoshoz, mutassa meg a terméket vagy 
annak címkéjét. 

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Nem ismert. 
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Nem ismert. 

 

5 SZAKASZ:Tűzoltási intézkedések 
5.1 Oltóanyag 
Oltóanyag: Hab (alkoholálló), szén-dioxid, vízpermet, por 
Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: közvetlen vízsugár 
5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek  
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek (füst, tökéletlen égéstermékek, szén-oxidok) keletkezhetnek.  
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 
Nagyobb  tüzek esetén használjon egyéni légzésvédő készüléket, kémiai védelmet biztosító 
védőruhát, speciális cipőt, védőkesztyűt és fejvédőt. 
 

6 SZAKASZ:Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Véletlen kibocsátás esetén értesítse az illetékes hatóságokat a vonatkozó rendelkezésekkel 
összhangban. 
Az egyéni védelemre vonatkozó ajánlásokat lásd a 8. szakaszban. Különleges óvintézkedésekre lehet 
szükség, speciális felhasználási körülmény és/vagy professzionális felhasználás esetén alapján. 
Vízbe engedés esetén fennáll a veszélye annak, hogy a festék vízi állatok testére ragad. 
6.2  Környezetvédelmi óvintézkedések 
Nagy szivárgás esetén a szivárgó folyadék előtt megfelelő távolságban hozzon létre gátat, hogy 
lehetővé tegye a szivárgó folyadék összegyűjtését és megsemmisítését. Akadályozza meg a keverék 
folyóvizekbe, szennyvízrendszerben, pincékben és a zárt helyiségekben való jutását. 
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Szárazföldön: Akadályozza meg a termék folyóvizekbe jutását. Gyűjtse össze a kiszivárgott keveréket 
és gondoskodjon annak helyi előírásoknak megfelelő ártalmatlanításáról. 
Vízben: Ha - kockázat nélkül – lehetséges állítása meg a további szivárgást. Felhívja a figyelmet az 
ivóvíz, a víz és a hűtővíz fogyasztóira, és értesítse az eseményről a tűzoltókat vagy a rendőrséget. A 
vízbe került keveréket a felszínen kellő módon egyben kell tartani, majd megfelelő nedvszívó anyaggal 
(például vapex vagy perlit) fel kell itatni, és mechanikus úton össze kell gyűjteni. 
Ajánlások a termék talajba és vízbe szivárgására: az ilyen anyagok szivárgása a megszokottak szerint 
alakul, azonban a megfelelő lépéseket a földrajzi állapot, mint például a szél, a hőmérséklet, a 
hullámok (élővízbe szivárgás esetén), illetve ezek iránya és a sebessége nagyban befolyásolhatja, 
ezért indokolt a helyi szakértőkkel való konzultáció. 
Megjegyzés: A helyi szabályozás előírhatja vagy korlátozhatja az ártalmatlanítás feltételeit. 
6.4 Hivatkozás más szakaszokra 
Lásd a 8. és a 13. szakaszt. 
 

7 SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Egyéni védőfelszerelést kell használni. Használat közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon. 
Akadályozza meg a termék kifolyását, hogy elkerülje a csúszásveszélyt. 
Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően járjon el. 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
A tartályt szorosan lezárva, a gyermekek és illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen helyen 
tárolja. Ne tárolja élelmiszerekkel, takarmánnyal és élelmiszerekkel együtt. Tárolja eredeti, szorosan 
lezárt tartályban +5 és +25 ° C között száraz és szellőztetett tárolókban közvetlen napsugárzástól 
védve, amely megfelel a gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírásoknak. Ne tárolja 
fűtőegységek közelében. Óvja a fagyástól! A nyomáskiegyenlítés miatt lassan nyissa ki. 
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7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Lásd az 1.2 alszakaszt. 
 

8 SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem 
8.1 Ellenőrzési paraméterek  
Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet): 
nincs 
Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei (25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM 
együttes rendelet 2. sz. melléklet): - 
8.2 Az expozíció elleni védekezés 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés 
A védelem szintje és a szükséges szabályozás típusa függ a potenciális érintkezés körülményeitől. 
 
8.2.2. Egyéni védelmi intézkedések, mint például az egyéni védőfelszerelések 
Az egyéni védőeszközök kiválasztása az expozíció körülményeitől, a felhasználási módtól, a 
kezeléstől, a koncentrációtól és a szellőztetés körülményeitől függ. 
Az alábbi a védőfelszerelés kiválasztására szolgáló ajánlás a termék kezelésének és rendeltetésszerű 
felhasználásának feltételezésén alapul. 
Légzésvédelem A légzőkészülékek kiválasztása, használata és karbantartása meg kell, hogy 

feleljen a szabályozási követelményeknek. Légzőszervi érzékenység (asztma, 
krónikus hörghurut) esetén a termékkel való érintkezés nem ajánlott. 

Kézvédelem   kémiai védőkesztyű. Megfelelő anyagok védőkesztyűhöz EN 374. 
   Polikloroprén - CR: vastagság F 0,5 mm, áttörési idő F 480 perc. 
   Nitrilrubber - NBR: vastagság F 0,35 mm, áttörési idő F 480 perc. 
   PVC: vastagság F 0,70 mm, áttörési idő F 480 perc. 
   Ajánlás: A szennyezett kesztyűt el kell távolítani. 
Szem / arc védelem  Védőszemüveg vagy védőpajzs. 
Bőrvédelem  Védő munkaruha. 
Különleges higiéniai intézkedések 
 Tartsa be a higiéniai szabályokat. Minden termék kezelése után mossa le a 

szennyezett bőrfelületet (különösen a kezeket), étkezés, ivás vagy dohányzás 
előtt. Rendszeresen tisztítsa meg a munkavédelmi ruházatot és az egyéni 
védőeszközöket. A nem tisztítható szennyezett ruházatot és cipőt el kell 
távolítani. Gondoskodjon az eszközök tisztán tartásáról! 

 

9 SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1  Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
Megjelenés:   viszkózus, folyékony anyag 
Szag:    az anyag szempontjából specifikus 
Szagküszöbérték:  adatok nem állnak rendelkezésre 
pH:    8,5-9 
Sűrűség:   1320 g / cm

3
 

Forráspont:   termékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre  
Lobbanáspont:   >80° C 
Felső / alsó robbanási határ: (termék): 
Alsó robbanási határ 50 ° C-on: nincs adat 
Felső robbanási határ 125 ° C-on: nincs adat 
Öngyulladási hőmérséklet: 440 ° C  
9.2 Egyéb információk  

Sűrűség (g / cm3):  1320 

VOC (kg / kg):  0,032 

TOC (kg / kg):  0,036 

Nem illékony anyagtartalom (tömeg%):  55,0 

VOC határérték 2010.1.1. Óta (g / l)  130,0 

Kategória - a 127/2011 számú jogszabály alapján VR A.d. 

Max. VOC készenléti állapotban (g / l) <130,0 

. 
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10 SZAKASZ:Stabilitás és reakciókészség 
10.1 Reakciókészség nincs meghatározva.  
10.2 Kémiai stabilitás a termék normál körülmények között stabil 
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége nem várható. 
10.4 Kerülendő körülmények Kerülje a sugárzó hőt, a szikrákat, nyílt lángokat és egyéb 

gyújtóforrásokat. 
10.5 Nem összeférhető anyagok Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek  
10.6 Veszélyes bomlástermékek nem bomlik a környezeti hőmérsékleten 

 

11 SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
a) akut toxicitás: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Bőrszárazságot, esetleges 
bőrirritációt és bőrgyulladást okozhat. 
c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Súlyos, rövid távú 
szemirritációt okozhat 
d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
e) csírasejt-mutagenitás: A keverék nem tartalmaz ilyen veszélyes osztályú anyagokat 
 f) rákkeltő hatás: A keverék nem tartalmaz ilyen veszélyes osztályú anyagokat 
g) reprodukciós toxicitás: A keverék nem tartalmaz ilyen veszélyes osztályú anyagokat 

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A keverék nem tartalmaz ilyen veszélyes 
osztályú anyagokat 
i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A keverék nem tartalmaz ilyen veszélyes 
osztályú anyagokat 
j) aspirációs veszély: A keverék nem tartalmaz ilyen veszélyes osztályú anyagokat 
 

12 SZAKASZ: Ökológiai adatok 
12.1 Toxicitás: A vízi környezetbe szivárgáskor a keverék a vízi állatok testére ragadhat. 
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs elérhető adat 
12.3 Bioakkumulációs képesség: Nincs feltüntetve 
12.4 A talajban való mobilitás: Nincs elérhető adat. 
12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei: A termékben jelenlévő anyagok nem felelnek meg a 

REACH XIII. melléklete szerinti PBT vagy vPvB kategóriába történő besorolás kritériumainak. 
12.6 Egyéb káros hatások: Nem ismert. 
 

13 SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
13.1  Hulladékkezelési módszerek  
A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók A hulladék 
keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A maradékot 
össze kell gyűjteni.  
Ajánlott hulladék-kód: 
EWC-kód: 08 01 21* festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok 
08 01 11 egyéb hulladék 
Csomagolóanyag EWC-kód:  
15 01 04 - fém csomagolás (egyéb hulladék) 
15 01 02 - műanyag csomagolás (egyéb hulladék)  
 

14 SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
A termék szállítás (közút, vasút, tengeri) szempontjából nem sorolják a veszélyes anyagok közé.  
14.1 UN- Szám: Nem esik szabályozás alá. 
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem esik szabályozás alá. 
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem esik szabályozás alá.  
14.4 Csomagolási csoport: Nem esik szabályozás alá.  
14.5 Környezeti veszély: Nincs. 
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem alkalmazható 
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14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: 
Nem esik szabályozás alá. 
 

15 SZAKASZ:Szabályozással kapcsolatos információk 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 

környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
2000 évi XXV törvény A kémiai biztonságról 
25/2000.(IX. 30.) EüM—SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról.  
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról   
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 
164/2003.(X.18.) Korm. rendelet. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási, és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről. 
1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról 
2015/830/EU rendelet a REACH rendelet módosításáról 
1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 
790/2009/EK rendelet a 1272/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
céljából történő módosításáról 
618/2012/EK rendelet a 1272/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
céljából történő módosításáról 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés: - 

 

16 SZAKASZ:Egyéb információk 
16.1 Figyelmeztető (H) mondatok  
16.2 Rövidítések 
vPvB: nagyon hosszan tartó, rendkívül bioakummlatív jellegű vegyi anyag 
16.3 Legfontosabb szakirodalmi hivatkozások - 
16.4 Felülvizsgálat 
A 2.1. felülvizsgálatra a magyar nyelvű biztonsági adatlap kiadása miatt került sor. 
Módosítások az előző verzióhoz képest: - 
 
Képzési előírások 
A terméket kezelő személyeknek ellenőrizhető módon meg kell ismerniük a termék veszélyes 
tulajdonságait, az egészség és a környezet védelmében szükséges óvintézkedéseket. Oktatni 
szükséges továbbá az emberekre és természetre gyakorolt káros hatásokat, valamint az 
elsősegélynyújtással kapcsolatos elveket. 
Ez az MSDS verzió felülírja az összes korábbi változatot.  
 
Jogi nyilatkozat 
A biztonsági adatlapban szereplő adatok az adott termékre vonatkozóan megfelelnek a jelenlegi 
ismereteknek és tapasztalatoknak. Nem helyettesítik a minőségi termékleírást, és nem alkalmazható 
más anyagokkal való keverést követően. 
A változó jogszabályok és a vegyi anyagok osztályozásának változásai miatt a termék besorolása és 
címkézése változhat a biztonsági adatlap következő, módosított kiadása során. 
Ezért a csomagoláson feltüntetett gyártási dátum szerint ellenőrizni kell, hogy az adott adatlap az 
adott termékre vonatkozik-e. 
A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze a termék alkalmasságát egy adott célra. Ha a felhasználó 
megváltoztatja a termék csomagolását, akkor felelős azt is ellenőrizni, hogy az új csomagolásban lévő 
termék címkéje az adott termékre érvényes biztonsági adatlapban szereplő besorolásra és 
címkézésre vonatkozó információkkal összhangban van-e. 
Mindenkinek, aki kezeli vagy felhasználja a terméket, ismernie kell az alkalmazandó 
figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket. 
 


