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

1.1 Termékazonosító 
Az anyag neve: Uniakryl – útjelző festék S 2822 
Kémiai jelleg:  Szervetlen pigmentek és segédanyagok diszperziója szerves 

oldószerekben lévő akrilgyanta oldatban 
1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt 

felhasználásai 
A keverék felhasználása:  Betonfelületek, aszfalt kezelésére szolgáló festék 
Nem javasolt felhasználás: - 
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 
Tűzveszélyes folyadék és gőz 2. kategória 
Bőrirritáló 2. kategória 
Akut toxikus (bőrön át) 4. kategória 
Szemirritáló 2. kategória 
Célszervi toxikus (egyszeri expozíció) 3. kategória 
Reprodukció toxikus 2. kategória 
Célszervi toxikus (ismételt expozíció) 2. kategória 
 
A jelenlegi ismeretek szerint a környezeti veszélyek osztályozásához szükséges kritériumokat nem 
teljesíti. 
2.2 Címkézési elemek 
1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés  
Figyelmeztetés Veszély 
Veszélyt jelző piktogram:  

    
Figyelmeztető mondatok:  
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz 
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket 
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket  
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó  
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P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem 
értette. 

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/ permet belélegzése tilos. 
P263 A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P284 Légzésvédelem használata kötelező. 
P308 + P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz. 
Tartalmaz: toluol, aceton, xilol 
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 

Összetevő Cas szám Eu szám 
Tömeg 
% 

Osztályozás 

Megjegyzés besorolás H-
kód 

Toluol 
REACH reg. szám: 
01-2119471310-51 

108-88-3 203-625-9 20 - 30 Flam. Liq.2,  
Asp. Tox. 1,  
Skin. Irrit. 2,  
STOT SE 3,  
Repr. 2,  
STOT RE 2,  

H 225  
H 304 
H 315  
H 336 
H 361  
H 373 

ÁK 190 mg/m³ 
CK 380 mg/m³ 

Aceton 
REACH reg. szám: 
01-2119471330-49 

67-64-1 200-662-2 5-15 Flam. Liq.2,  
Eye Irrit. 2,  
STOT SE 3,  
EUH 066 

H 225  
H 319  
H 336 

ÁK 1210 mg/m³ 
CK 2420 mg/m³ 

Xilol 
REACH reg. szám: 
01-2119539452-40 
01-2119555267-33 
 

- 905-588-0 
905-562-9 

5-10 Flam. Liq.3,  
Acute Tox. 4,  
Acute Tox. 4,  
Skin Irrit. 2,  
Eye Irrit. 2,  
Asp. Tox. 1,  
STOT SE 3,  
STOT RE 2,  

H 226  
H 312  
H 332 
H 315 
H 319  
H 304 
H 335  
H 373 

- 

.A táblázatban szereplő H-kódok magyarázata a 16. szakaszban található. 
 

4 SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Belélegezve:  Belélegzés esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalomba 

helyezni, és a tünetek megszűnéséig az étkezést mellőzni kell. Irritáció, 
szédülés, émelygés vagy eszméletvesztés esetén azonnal orvoshoz kell 
fordulni. Ha a légzés leáll, használjon mechanikus légzőkészüléket vagy 
kezdjen meg szájból-szájba való lélegeztetést. 

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. 
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4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Fejfájás, szédülés, álmosság, 
émelygés és egyéb hatások a központi idegrendszerre. 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Lenyelés esetén a 
termék belélegezhető a tüdőbe, és vegyi tüdőgyulladást okozhat. Megfelelő 
kezelést kell biztosítani. 
 

5 SZAKASZ:Tűzoltási intézkedések 
5.1 Oltóanyag 
Oltóanyag: Vízköd, hab, száraz vegyi oltóanyag vagy széndioxid (CO2) 
Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: közvetlen vízsugár 
5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek  
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek (füst, gőzök, tökéletlen égéstermékek, szén-oxidok) 
keletkezhetnek.  
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 
Evakuálja a területet. Akadályozza meg, hogy a kiszivárgott anyag gyújtóforrásokkal érintkezzen vagy 
vízfolyásokba, csatornákba vagy ivóvízforrásokba szivárogjon. A tűzoltóknak normál védőfelszerelést 
és hordozható légzőkészüléket kell használniuk zárt helyiségekben. A munkavállalók védelme és a tűz 
hatásának kitett felületek hűtésére vízpermetezőket kell használni. 

6 SZAKASZ:Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Véletlen kibocsátás esetén tájékoztassa az érintett szerveket a hatályos rendeleteknek megfelelően. 
Kerülje a kifolyt anyaggal való érintkezést. Ha a körülmények ezt megkövetelik – figyelembe véve a 
toxicitást vagy az anyag tűzveszélyességét – figyelmeztesse vagy evakuálja a környező területek 
lakosságát és a légáramlás miatt érintett területeket. 
Az egyéni védelem minimális követelményeivel kapcsolatos ajánlások a 8. szakaszban találhatók. 
Különleges védelmi intézkedésekre is szükség lehet a körülményekből fakadóan és/vagy a 
megmentők szakmai véleménye alapján. 
A forró termékkel való várható expozíció esetén hőálló és hőszigetelt kesztyű használata ajánlott. 
A szivárgás méretétől és a lehetséges expozíciós szinttől függően ajánlott szerves gőzök elleni 
szűrővel ellátott fél- vagy teljes álarcú légzőkészüléket, és szükség esetén önálló légzőkészüléket 
használni. Ha az expozíciót nem lehet teljesen jellemezni, vagy ha a területen oxigénhiány várható 
önálló légzőkészülék használata ajánlott. 
Szemkontaktus esetén vegyszeres védőszemüveg használata ajánlott. 
Kisebb szivárgások esetén a test védelme érdekében antisztatikus munkaruha elegendő; nagyobb 
mennyiségű szivárgás esetén overall viselése ajánlott. 
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: Távolítson el minden gyújtóforrást, amely gyulladást okozhat (dohányzás tilalma, 
szikrázó, közvetlen közelben nyílt tűz). Ha kockázat nélkül lehetséges állítsa le a szivárgást. A 
termékkezelés során használt minden berendezést földelni kell. Ne érintse meg a szivárgott anyagot 
és ne gázoljon át rajta. Akadályozza meg, hogy a termék folyóvizekbe, szennyvízcsatornába, 
pincékbe vagy zárt helyiségekbe jusson. A gőz keletkezésének korlátozása érdekében használhat 
habot, amely elválasztja a gőzt. A mentesítéshez használjon tiszta és nem szikrázó eszközöket. A 
kiömlött anyagot száraz talajjal, homokkal vagy más gyúlékony anyaggal kell felitatni vagy lefedni, és 
hulladéktárolóba kell gyűjteni, majd a hatályos jogszabályoknak megfelelően megsemmisíteni. 
Nagy szivárgás esetén a vízpermet csökkentheti a gőz képződését, de nem akadályozza meg 
gyulladást helyiségekben. Távolítsa el az anyagot elvezetéssel vagy megfelelő abszorbens anyag 
használatával. 
Vízben: ha - kockázat nélkül – lehetséges, állítsa le a szivárgást. Távolítson minden gyújtóforrást. Ha 
a körülmények szükségessé teszik az anyag toxicitását vagy gyúlékonyságát illetően, figyelmeztesse  
vagy evakuálja a környező területek lakosságát és vízáramlás miatt érintett területeket. 
Figyelmeztesse az ivó-, ipari és hűtővíz használóit, az eseményről tájékoztassa a tűzoltókat vagy a 
rendőrséget. A kiömlött termék tovaterjedését a felszínen megfelelő módon akadályozza meg. Itassa 
fel megfelelő abszorbens anyaggal (például vapex vagy perlit) és mechanikus úton gyűjtse össze. 
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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 
Gondoskodjon a jó munkahelyi légkondicionálásról/elszívásról. Egyéni védőfelszerelést kell használni. 
Munka közben nem szabad enni, inni és dohányozni. Kerülje a bőrrel való érintkezést. A felmelegedett 
termék vagy más anyag hozzákeveréskor potenciális mérgező / irritáló gőz / füstgáz szabadulhat fel. 
Az anyag kifolyását meg kell akadályozni, hogy elkerülje a csúszás veszélyét. Az anyag 
elektrosztatikus kisülést halmozhat fel, amely elektromos szikrát (gyújtóforrást) okozhat. Alkalmazzon 
megfelelő eljárásokat az elektromos kötés és a földelés érdekében. Mindazonáltal az elektromos 
kötés és a földelés nem szünteti meg a felhalmozódó statikus elektromosság veszélyét. 
Kövesse a hatályos jogszabályi előírásokat. 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
A tartályokat szorosan zárja le, a gyermekek és illetéktelenül személyek számára hozzáférhetetlen 
helyen tárolja. Az anyagot ne tárolja élelmiszerekkel, élelmiszeradalékokkal és takarmányokkal együtt. 
Tárolja eredeti, jól zárt csomagolásban, +5 és + 25 ° C közötti hőmérsékleten száraz és szellőztetett 
tárolókban, közvetlen napsugárzástól védve. Ne tárolja az anyagot fűtőberendezések közelében. 
A nyomáskiegyenlítés szabályozásához lassan nyissa ki. A tárolt tartályokat rögzíteni és földelni kell. 
A tárolókonténerek, szállítótartályok és a kapcsolódó berendezések legyenek földeltek és elektromos 
kötésben, hogy megakadályozza a statikus kisülés felhalmozódását. 
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 a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 
alapján 

Összetevő Cas szám ÁK érték mg/m³ CK érték mg/m³ 

Toluol 108-88-3 190 380 

Aceton 67-64-1 1210 2420 

Xilol, o-, m-, p- vagy 
kevert izomerek 

1330-20-7 
108-38-3 
106-42-3 
95-47-6 

221 442 

 
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. 
Potenciális szabályozási intézkedések: Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, hogy megakadályozza 
az összetevők határértéket meghaladó felszaporodását a munkahelyi légkörben. 
 
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 Ha a mechanikai szabályozás nem biztosítja a légkörben a szennyező 

anyagok koncentrációjának - a munkavállalók egészségének védelme 
érdekében – a szükséges szintre való csökkentését, ajánlott az egyéni 
légzésvédő viselése.  
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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. 
Megfelelő légzőkészülékek: 
Légzésvédő félálarc,  szűrőtípus: A 

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. 

 Butilgumi - IIR: vastagsága ≥ 0,5 mm; áttörési idő ≥ 480 perc. 
   Fluor gumi - FKM: vastagság ≥ 0,4 mm; áttörési idő ≥ 480 perc. 
   Ajánlás: A szennyezett kesztyűt el kell távolítani. 
Szem / arc védelem  Védőszemüveg vagy védőpajzs. 
Bőrvédelem Védő munkaruha vagy - adott esetben - különleges (statikus elektromos 

feltöltődés elleni) védőfelszerelés, antisztatikus lábbeli, fehérnemű, vagy 
gumírozott kötény. 

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:  folyékony anyag 
Szag:   szúrós petróleum 
Szagküszöbérték: nincs adat 
pH:   adat nem áll rendelkezésre 
Olvadáspont:  az adatok nem állnak rendelkezésre 
Fagyáspont:  adatok nem állnak rendelkezésre 
Lobbanáspont:  - 3 ° C (termék) 
Forráspont:  78-79 ° C (termék):   
Felső / alsó robbanási határértékek: a termékre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre 
Öngyulladási hőmérséklet: a termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre 
 
Összetevőkre vonatkozó fizikai és kémiai tulajdonságok 

Toluol 

Olvadáspont / tartomány  - 95 ° C, 1013 hPa 

Forrás: szállító 

Forrási hőmérséklet  110 ° C, 1013 hPa 

Lobbanáspont 4,4 ° C, 1013 hPa 

Robbanási határérték (obj%)  1,3 - 6,7 térfogat% 

Gőznyomás  28,4 kPa 20 ° C-on 

Sűrűség 0,866 g / cm3 20 ° C-on 

Oldhatóság vízben 573 - 587 mg / l 25 ° C-on 

Öngyulladási hőmérséklet  480 ° C 

Viszkozitás:  0,56 mPas 25 ° C-on 

Megoszlási hányados: n-oktanol / víz 2,73 

Bomlási hőmérséklet  Nincs bomlás 

Oxidációs tulajdonságok  Nem értelmezhető, az anyag 
nagyon gyúlékony 

 

Aceton 

Olvadáspont / tartomány  - 94,7 ° C 

Forrás: szállító 

Forrási hőmérséklet  56 ° C 

Lobbanáspont - 17 ° C 

Robbanási határérték (obj%)  2,0 - 12,8 térfogat% 

Gőznyomás  240 hPa 
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Gőzsűrűség 2,0 (levegő = 1) 

Sűrűség 0,790 g / cm3 

Oldhatóság vízben Bármely mennyiségben 

Öngyulladási hőmérséklet  465 ° C 

Viszkozitás 0,32 mPas (20 ° C) 

Megoszlási hányados: n-butanol / víz - 0,24 

Bomlási hőmérséklet  Nem értelmezhető 

Oxidáló tulajdonságok  Nem oxidáló  

 

Xilol 

Olvadáspont / tartomány  - 94,96 - 13,2 ° C 

Forrás: szállító 

Forrási hőmérséklet  137-143 ° C 

Lobbanáspont 18 - 32 ° C 

Robbanási határérték (obj%)  1 - 8 térfogat% 

Gőznyomás  650 - 944 Pa 

Sűrűség 0,862-0,880 g / cm3 25 ° C-on 

Oldhatóság vízben 146 - 190,7 mg / l 25 ° C-on 

Öngyulladási hőmérséklet  420 - 595 ° C 

Viszkozitás 0,581 - 0,760 mPas 25 ° C-on 

Megoszlási hányados: n-butanol / víz 3,12-3,2 

Bomlási hőmérséklet  Nincs megadva bomlás 

Oxidáló tulajdonságok  Nem oxidáló  

 
9.2 Egyéb információk  

Sűrűség (g / cm3):  1,630 
VOC (kg / kg):  0,230 
TOC (kg / kg):  0,308 
Nem illékony anyagok tartalma (% tömeg): 77,0 

VOC határérték 2010.1.1-től (g / l):  500,0 
Kategória - fokozat száma 127/2011 Coll .:  OR A.i. 
Max. VOC a felhasználásra kész állapotban (G / l): <500,0 
 
 

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 Erős oxidálószerek  
10.6 Veszélyes bomlástermékek nem bomlik a környezeti hőmérsékleten 

 

11 SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
Összetevőkre vonatkozó toxikológiai információ 

Toluol 

Akut toxicitás  
 

LD50 patkány - orális tox. = 5000 mg / kg 
LD50 nyúl - dermális tox. = 5000 mg / kg 
LC50 patkány - inhalációs tox. = 188 mg / m3 

Forrás: szállító 

Irritáció  
 

Bőrirritáló, gyengén szemirritáló. 

Szenzibilizáció nincs 

Karcinogenitás nincs 

Mutagenitás nincs 

Reprodukciós 
toxicitás 

Feltehetően károsítja a születendő gyermeket 
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Aceton 

Akut toxicitás  
 

LD50 patkány - orális tox. 5800 mg / kg 
LD50 nyúl - dermális tox. 7 400 mg / kg 
LC50 patkány - inhalációs tox. 76 000 mg / kg 

Forrás: szállító 

Irritáció  
 

Nem irritálja a bőrt. A bőrt zsírtalanítja, ezért a bőr kiszáradását, 
berepedését vagy bőrgyulladást okozhat 

Szenzibilizáció nincs 

Karcinogenitás nincs 

Mutagenitás nincs 

Reprodukciós 
toxicitás 

Nem reprodukció toxikus. Nagy koncentrációban szédülést, 
hányingert, fejfájást, narkotikus tüneteket okoz. 

 

Xilol 

Akut toxicitás  
 

LD50 patkány - orális tox. (ppm) = 3523 mg / kg 
LD50 nyúl - dermális tox. = 12126 mg / kg 
LC50 patkány - inhalációs tox. = 27124 mg / m3 

Forrás: szállító 

Irritáció  
 

Bőrirritáló 

Szenzibilizáció nincs 

Karcinogenitás nincs 

Mutagenitás nincs 

Reprodukciós 
toxicitás 

nincs 

 

a) akut toxicitás: Bőrrel érintkezve ártalmas 

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: Bőrirritáló hatású 

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemirritációt okoz teljesülnek.  
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: Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket  
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Álmosságot vagy szédülést okozhat  
i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén 
károsíthatja a szerveket  
j) aspirációs veszély: A keverék nem tartalmaz ilyen veszélyes osztályú anyagokat 
 
11.2. Egyéb információk 
Magas – a határértéket meghaladó – gőzkoncentráció irritálja a szemet és a légutakat, fejfájást, 
szédülést okozhat, a pára is érzéstelenítő és további nemkívánatos hatásokat okoz a központi 
idegrendszerben. 
 

12 SZAKASZ: Ökológiai adatok 
Összetevőkre vonatkozó ökotoxikológiai információ 

Toluol 

Toxicitás  
 
 

EC50 (48h) (daphnia) = 3,78 mg / l 
EC50 (egyéb vízi élőlények) = 134 mg / l 
LC 50 (96h) (hal) = 5,5 mg / l 

Forrás: szállító 

Perzisztencia és 
lebonthatóság 

Biológiailag könnyen lebontható. 
A bomlás félideje légkörben = 2,59 nap 
A lebomlási sebesség vízben = 0,0462 d-1 
A lebomlási sebesség az üledékekben = 0,023 d-1 
A lebomlási sebesség a talajban = 0,023 d-1 
A levegő lebomlási sebessége = 0,267 d-1 

Bioakkumulációs Bioakkumuláció lehetséges 
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képesség BCF hal = 90 

A talajban való 
mobilitás: 

Magas és közepes mobilitású a talajban. Az anyag várhatóan 
kevés adszorpciós potenciállal rendelkezik (logKo / v <3) 

A PBT és a 
vPvB-értékelés 
eredményei 

Az anyag nem felel meg a PBT vagy vPvB kritériumnak. 

 

 

Aceton 

Toxicitás  
 
 

Akut: 
LC50 (96 óra) (hal) 5 540 mg / l 
LC50 (48 óra) (daphnia) 8 800 mg / l 
LC50 (24 óra) (Artemia) 2 100 mg / l 
NOEC (28 nap) (daphnia) 2 212 mg / l 
LOEC (8 nap) (mikrocisztikus) 530 mg / l 
NOEC (96 óra) (prorocentrum) 430 mg / l 

Forrás: szállító 
Perzisztencia és 
lebonthatóság 

Könnyen biológiailag lebomló OECD 301B, 90,0 ± 2,2% 28 
nap elteltével 

Bioakkumulációs 
képesség 

BCF 3 (számított érték) 

A talajban való 
mobilitás: 

Kd = 1,5 l / kg 20 ° C-on, az aceton bejuthat a talajba és 
talajvízzel együtt mozog 

A PBT és a 
vPvB-értékelés 
eredményei 

Az anyag nem felel meg a PBT vagy vPvB kritériumnak. 

 

Xilol 

Toxicitás  
 
 

EC50 (48 óra) (daphnia) = 1 mg / l 
NOEC (7d) (daphnia) = 0,96 mg / l 
EC50 (72h) (vízi élettartam) = 2,2 mg / l 
LC50 (96h) (hal) = 2,6 mg / l 
NOEC (56d) (hal)> 1,3 mg / l 
NOEC (3h) (aktivált iszap) = 157 mg / l 

Forrás: szállító 

Perzisztencia és 
lebonthatóság 

A BSK = 57-80 g O2 / g, a vízben és a talajban lévő anyag 
biológiailag könnyen lebontható az aerob és az anaerob 
körülmények között, de az o-xilol perspektivikusabb 

Bioakkumulációs 
képesség 

Nem bioakkumulatív, BCF = 25,9 

A talajban való 
mobilitás: 

48 - 129 magas mobilitás a talajban 

A PBT és a 
vPvB-értékelés 
eredményei 

Az anyag nem felel meg a PBT vagy vPvB kritériumnak. 

 
12.1 Toxicitás: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. 
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. 
12.3 Bioakkumulációs képesség: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. 
12.4 A talajban való mobilitás: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre 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: A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. 
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13 SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
13.1  Hulladékkezelési módszerek  
A termék és hulladékainak ártalmatlanításakor a hulladékokra vonatkozó jogszabályokat be kell 
tartani. Javasolt a hulladékká vált termékmaradványokat egy tartályba önteni és engedéllyel 
rendelkező hulladékégetőben ártalmatlanítani. A kiürített tartályok veszélyesek lehetnek, mivel azok 
termék maradványokat tartalmazhatnak. A tartályokat teljesen ki kell üríteni, és biztonságosan kell 
tárolni mindaddig, amíg a biztonságos újrahasznosítás vagy elhelyezés meg nem történik. A kiürített 
csomagolások újrahasznosítását, felújítását vagy ártalmatlanítását hatályos jogszabályoknak 
megfelelően, engedéllyel rendelkező vállalkozás végezheti. 
Tilos az üres konténereket felmelegíteni, nyílt lángnak, szikrának, statikusan elektromos áramnak 
vagy más gyújtóforrásnak kitenni. Ha a körülmények nem felelnek meg a feltételeknek, a kiürített 
tartályok felrobbanhatnak és sérülést vagy halált okozhatnak. 
Hulladék katalógusszám: 08 01 11 - szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat 
tartalmazó hulladék festékek és lakkok "N" veszélyes hulladék kategóriában 
Csomagolási katalógusszám: 15 01 10 - veszélyes anyagokat tartalmazó vagy veszélyes anyagokkal 
szennyezett csomagolások 
 

14 SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
14.1 UN- Szám: 1263 
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: festék 
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3  
14.4 Csomagolási csoport: II.  
14.5 Környezeti veszély: nem 
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Veszélyazonosító száma: 33 
14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: 

Nem alkalmazható 
 

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  
H 225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H 304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet 
H 312 Bőrrel érintkezve ártalmas. 
H 315 Bőrirritáló hatású 
H 319 Súlyos szemirritációt okoz 
H 332 Belélegezve ártalmas. 
H 335 Légúti irritációt okozhat. 
H 336 Álmosságot vagy szédülést okozhat 
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H 361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket 
H 373 Tartós vagy ismételt expozíció esetén károsíthatja a szerveket 
EUH 066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy repedését okozhatja 
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. 
 


