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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 608
- Készítmény megnevezése: Közép dió színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat



Nyomtatva: 2015.08.08 Felülvizsgálva: 2015.03.18

Biztonsági adatlap
REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján

Verziószám:3.

2. oldal

Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: gyanta vizes közegben oldva
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: egyedi színű
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 7,0 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,021 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 87,253 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
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- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *
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EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): nincs adat

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
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- Alagút kód: -

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 3.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 609
- Készítmény megnevezése: Tölgy színű viaszos vékonylazúr EN 71-3

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
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Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: gyanta vizes közegben oldva
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: egyedi színű
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 7,0 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,020 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 87,618 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
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- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *
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EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): nincs adat

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
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- Alagút kód: -

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 6.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 610
- Készítmény megnevezése: Erdeifenyő színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat



Nyomtatva: 2015.08.08 Felülvizsgálva: 2015.03.30

Biztonsági adatlap
REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján

Verziószám:1.

2. oldal

Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: gyanta vizes közegben oldva
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: egyedi színű
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 7,0 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,025 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 88,714 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
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- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *
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EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
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- Alagút kód: -

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:

- A biztonsági adatlap verziószáma: 1.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 611
- Készítmény megnevezése: Douglasfenyő színű vékonylazúr EN 71-3

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H317  Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés:
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P261  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P272  Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
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P321  Szakellátás (lásd … a címkén).
P333 + P313  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P363  A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: gyanta vizes közegben oldva
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 55965-84-9 2-metil-2H-izotiazol-3-on keverék * < 0,0025%
EINECS: 247-500-7 H301, H311, H331, H400, H410, H317, H314-1B
Reg.nr: 220-239-6

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---

CAS: 126-86-3 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol * 0,3-0,49%
EINECS: 204-809-1 H318, H317, H412, H315
Reg.nr: 01-2119954390-39

CAS: 2634-22-5 1,2-benzotiazol-3(2H)-on * < 0,1
EINECS: 220-120-9 H318, H400, H302, H315, H317
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
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helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.
- Szembe jutás esetén:

A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a

5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
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- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:
Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 55965-84-9  2-metil-2H-izotiazol-3-on keverék * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 126-86-3  2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 2634-22-5  1,2-benzotiazol-3(2H)-on * ÁK: - CK: - MK: -

- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *
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Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: egyedi színű
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 7,0 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 100 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,020 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 87,210 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31
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10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
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Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

2-metil-2H-izotiazol-3-on keverék *
Szájon át: LD50  -  481 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1008 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  1,2300 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol *
Szájon át: LD50  -  4600 mg/kg  -  Patkány

1,2-benzotiazol-3(2H)-on *

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

2-metil-2H-izotiazol-3-on keverék *
EC50  /  48h  /  4,710 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  1,600 mg/kg  /  Oncorhynchus mykiss

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol *
1,2-benzotiazol-3(2H)-on *

EC50  /  48h  /  0,100 mg/kg  /  Daphnia

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.
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12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): nincs adat

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk
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- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H301 Akut toxicitás 3. kat. - Lenyelve mérgező.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H311 Akut toxicitás 3. kat. - Bőrrel érintkezve mérgező.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314-1B Bőrmaró 1B kat. - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412 Élővízi krónikus toxicitás 3. kat. - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 4.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 611 F
- Készítmény megnevezése: Douglas fenyő színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható:
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Gyártó cég címe: 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Szaksz Attila

milesi@milesi.hu
- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel:
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.



Nyomtatva: 2015.08.08 Felülvizsgálva: 2015.06.23

Biztonsági adatlap
REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján

Verziószám:8.

5. oldal

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: termékre jellemző
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 6,5 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,018 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 88,828 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
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- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
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EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -
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15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 8.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 6113
- Készítmény megnevezése: Natúr fenyő színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
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Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: gyanta vizes közegben oldva
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: egyedi színű
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 6,5 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,025 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 87,228 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
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- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *
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EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
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- Alagút kód: -

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 4.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 612
- Készítmény megnevezése: Teak színű vékonylazúr EN 71-3

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H317  Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés:
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P261  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P272  Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
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P321  Szakellátás (lásd … a címkén).
P333 + P313  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P363  A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: gyanta vizes közegben oldva
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---

CAS: 126-86-3 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol * 0,3-0,49%
EINECS: 204-809-1 H318, H317, H412, H315
Reg.nr: 01-2119954390-39

CAS: 2634-22-5 1,2-benzotiazol-3(2H)-on * < 0,1
EINECS: 220-120-9 H318, H400, H302, H315, H317
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.
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- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a

5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.
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- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 126-86-3  2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 2634-22-5  1,2-benzotiazol-3(2H)-on * ÁK: - CK: - MK: -

- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)
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8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: egyedi színű
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 7,0 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,018 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 87,650 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély
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10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *
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nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol *
Szájon át: LD50  -  4600 mg/kg  -  Patkány

1,2-benzotiazol-3(2H)-on *

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol *
1,2-benzotiazol-3(2H)-on *

EC50  /  48h  /  0,100 mg/kg  /  Daphnia

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): nincs adat

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
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- Termékhulladék
A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
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H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412 Élővízi krónikus toxicitás 3. kat. - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 7.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 612 F
- Készítmény megnevezése: Teak színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható:
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Gyártó cég címe: 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Szaksz Attila

milesi@milesi.hu
- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel:
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: termékre jellemző
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 6,5 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,016 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 89,086 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
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- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
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EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -
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15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 8.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 6123
- Készítmény megnevezése: Vöröscseresznye - viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
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Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: gyanta vizes közegben oldva
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: egyedi színű
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 7,0 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,025 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 88,116 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
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- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *
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EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
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- Alagút kód: -

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 7.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 6123 F
- Készítmény megnevezése: Vöröscseresznye - viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható:
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Gyártó cég címe: 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Szaksz Attila

milesi@milesi.hu
- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat



Nyomtatva: 2015.08.08 Felülvizsgálva: 2015.07.07

Biztonsági adatlap
REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján

Verziószám:8.

2. oldal

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel:
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: termékre jellemző
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 6,5 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,017 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 88,526 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
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- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
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EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -
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15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 8.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 614
- Készítmény megnevezése: Sötétzöld színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Szakipari felhasználásra szánt készítmény szóráshoz
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: szerves oldószerek keveréke
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a

5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
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Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Szakipari felhasználásra szánt készítmény szóráshoz

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -

- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *
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Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot:
- Szín:
- Szag:
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 0,0 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 100 Celsius
- Lobbanáspont: 61 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 0,8
- Robbanási koncentráció - felső határ: 28,0
- Gőznyomás: 0,0 hPa
- Sűrűség: 1,025 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
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- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel:
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 0 sec.
- VOC tartalom: 8 %
- VOC tartalom: 77,555 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
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munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): nincs adat

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
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EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil
- Göngyöleghulladék

A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály 3
- Csomagolási csoport: II
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám:
- EMS kód:
- LQ mennyiség:
- Szállítási kategória:
- Alagút kód:

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
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termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:

- A biztonsági adatlap verziószáma: 1.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 615  -5L
- Készítmény megnevezése: Gesztenye színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható:
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Gyártó cég címe: 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Szaksz Attila

milesi@milesi.hu
- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel:
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: termékre jellemző
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 6,5 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,020 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 88,507 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
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- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
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EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -
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15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 8.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 616
- Készítmény megnevezése: Szőke dió színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
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Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: gyanta vizes közegben oldva
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: egyedi színű
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 7,0 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,020 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 29 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 88,026 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
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- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *
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EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
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- Alagút kód: -

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 7.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 616 F
- Készítmény megnevezése: Szőke dió színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható:
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Gyártó cég címe: 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Szaksz Attila

milesi@milesi.hu
- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel:
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.



Nyomtatva: 2015.08.08 Felülvizsgálva: 2015.07.07

Biztonsági adatlap
REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján

Verziószám:8.

5. oldal

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: termékre jellemző
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 6,5 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,017 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 89,076 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
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- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
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EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -
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15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 8.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 617
- Készítmény megnevezése: Antik dió színű vékonylazúr EN 71-3

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
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Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: gyanta vizes közegben oldva
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 64742-94-5 nafta Aromás nyersbenzin 0,1-0,29%
EINECS: 265-198-5 H304
Reg.nr: 649-424-00-3

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 64742-94-5  nafta Aromás nyersbenzin ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: egyedi színű
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 7,0 pH
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- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,025 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 88,253 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre
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- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

nafta Aromás nyersbenzin
Szájon át: LD50  -  7050 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3160 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  11,4000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

nafta Aromás nyersbenzin
EC50  /  48h  /  12,000 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  45,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

Nonilfenol-etoxilát *
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *

EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ
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12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.
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15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 2.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 617 F
- Készítmény megnevezése: Antik dió színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható:
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Gyártó cég címe: 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Szaksz Attila

milesi@milesi.hu
- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel:
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: termékre jellemző
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 6,5 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,016 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 89,150 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
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- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
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EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -
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15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 8.



Nyomtatva: 2015.08.08 Felülvizsgálva: 2015.05.15

Biztonsági adatlap
REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján

Verziószám:5.

1. oldal

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 6179
- Készítmény megnevezése: Érett tölgy színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Szakipari felhasználásra szánt készítmény szóráshoz
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
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Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: gyanta vizes közegben oldva
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Szakipari felhasználásra szánt készítmény szóráshoz

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: egyedi színű
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 7,0 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,020 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 87,720 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
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- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *
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EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
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- Alagút kód: -

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 5.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 6179 F
- Készítmény megnevezése: Érett tölgy színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható:
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Gyártó cég címe: 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Szaksz Attila

milesi@milesi.hu
- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel:
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a



Nyomtatva: 2015.08.08 Felülvizsgálva: 2015.07.07

Biztonsági adatlap
REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján

Verziószám:8.

3. oldal

5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.



Nyomtatva: 2015.08.08 Felülvizsgálva: 2015.07.07

Biztonsági adatlap
REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján

Verziószám:8.

5. oldal

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: termékre jellemző
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 6,5 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,019 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 88,733 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
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- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
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EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -
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15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 8.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 618
- Készítmény megnevezése: Mahagóni színű vékonylazúr EN 71-3

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Szakipari felhasználásra szánt készítmény szóráshoz
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H314-1B  Bőrmaró 1B kat. - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés
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Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: szerves oldószerek keveréke
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 64742-94-5 nafta Aromás nyersbenzin 0,1-0,29%
EINECS: 265-198-5 H304
Reg.nr: 649-424-00-3

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---

CAS: 1336-21-6 Ammónium-hidroxid * 0,3-0,49%
EINECS: 215-647-6 H400, H335, H314-1B
Reg.nr: 01-2119488876-14

CAS: 51609-41-7 Nonifenol etoxifoszfát 0,5-0,99%
EINECS: --- H314, H411
Reg.nr: ---

CAS: 57-55-6 Propán-1,2-diol 2,5-2,99%
EINECS: 200-338-0 H302
Reg.nr: 01-2119456809-23
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
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Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a

5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
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A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Szakipari felhasználásra szánt készítmény szóráshoz

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 64742-94-5  nafta Aromás nyersbenzin ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 1336-21-6  Ammónium-hidroxid * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 51609-41-7  Nonifenol etoxifoszfát ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 57-55-6  Propán-1,2-diol ÁK: 474 mg/m3 CK: 10 mg/m3 MK: -

- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

CAS: 57-55-6  Propán-1,2-diol
Édesvíz: 260,0000
Talaj: 50,0000

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.
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- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: egyedi színű
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 7,0 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,023 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 87,987 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás
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10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

nafta Aromás nyersbenzin
Szájon át: LD50  -  7050 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3160 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  11,4000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány
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Ammónium-hidroxid *
Szájon át: LD50  -  350 mg/kg  -  Patkány

Nonifenol etoxifoszfát

Propán-1,2-diol
Szájon át: LD50  -  20000 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  9999,999 mg/l  -

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

nafta Aromás nyersbenzin
EC50  /  48h  /  12,000 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  45,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

Nonilfenol-etoxilát *
3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *

EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

Ammónium-hidroxid *
LC50  /  96h  /  101,000 mg/kg  /  Daphnia

Nonifenol etoxifoszfát
Propán-1,2-diol

LC50  /  96h  /  40613,00 mg/kg  /  Leuciscus idus melanotus
LC50  /  48h  /  18340,00 mg/kg  /  Daphnia
EC50  /  48h  /  19000,00 mg/kg  /  algák

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): nincs adat

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
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és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314-1B Bőrmaró 1B kat. - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H335 STOT 3. kat. - Légúti irritációt okozhat.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
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H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- Nyilatkozat

Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:

- A biztonsági adatlap verziószáma: 1.



Nyomtatva: 2015.08.08 Felülvizsgálva: 2015.07.07

Biztonsági adatlap
REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján

Verziószám:8.

1. oldal

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 618 F
- Készítmény megnevezése: Mahagóni színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható:
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Gyártó cég címe: 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Szaksz Attila

milesi@milesi.hu
- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel:
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a



Nyomtatva: 2015.08.08 Felülvizsgálva: 2015.07.07

Biztonsági adatlap
REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján

Verziószám:8.

3. oldal

5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: termékre jellemző
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 6,5 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,018 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 88,770 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
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- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
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EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -
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15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 8.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 6187
- Készítmény megnevezése: Vörös mahagóni színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H317  Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés:
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P261  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P272  Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
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P321  Szakellátás (lásd … a címkén).
P333 + P313  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P363  A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: gyanta vizes közegben oldva
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---

CAS: 126-86-3 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol * 0,3-0,49%
EINECS: 204-809-1 H318, H317, H412, H315
Reg.nr: 01-2119954390-39

CAS: 2634-22-5 1,2-benzotiazol-3(2H)-on * < 0,1
EINECS: 220-120-9 H318, H400, H302, H315, H317
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.
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- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a

5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.
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- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 126-86-3  2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 2634-22-5  1,2-benzotiazol-3(2H)-on * ÁK: - CK: - MK: -

- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)
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8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: egyedi színű
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 7,0 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,020 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 8 %
- VOC tartalom: 86,190 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély
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10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *
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nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol *
Szájon át: LD50  -  4600 mg/kg  -  Patkány

1,2-benzotiazol-3(2H)-on *

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol *
1,2-benzotiazol-3(2H)-on *

EC50  /  48h  /  0,100 mg/kg  /  Daphnia

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
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- Termékhulladék
A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
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H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412 Élővízi krónikus toxicitás 3. kat. - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 4.



Nyomtatva: 2015.08.08 Felülvizsgálva: 2015.07.07

Biztonsági adatlap
REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján

Verziószám:8.

1. oldal

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 6187 F
- Készítmény megnevezése: Vörös mahagóni színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható:
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Gyártó cég címe: 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Szaksz Attila

milesi@milesi.hu
- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel:
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: termékre jellemző
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 6,5 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,018 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 88,489 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
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- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
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EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -
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15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 8.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 619
- Készítmény megnevezése: Wenge színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható: Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: MILESI S.P.A.
- Gyártó cég címe: 20010 BREGGIO VIA VARESE, 2 / MILANO OLASZORSZÁG
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Carlo Porta

Environmental Health and Safety Office
hseoffice@ivmchemicals.com

- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H317  Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés:
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P261  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P272  Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
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P321  Szakellátás (lásd … a címkén).
P333 + P313  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P363  A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel: gyanta vizes közegben oldva
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 55965-84-9 2-metil-2H-izotiazol-3-on keverék * < 0,0025%
EINECS: 247-500-7 H301, H311, H331, H400, H410, H317, H314-1B
Reg.nr: 220-239-6

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---

CAS: 126-86-3 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol * 0,3-0,49%
EINECS: 204-809-1 H318, H317, H412, H315
Reg.nr: 01-2119954390-39

CAS: 2634-22-5 1,2-benzotiazol-3(2H)-on * < 0,1
EINECS: 220-120-9 H318, H400, H302, H315, H317
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,



Nyomtatva: 2015.08.08 Felülvizsgálva: 2015.07.03

Biztonsági adatlap
REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján

Verziószám:5.

3. oldal

helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.
- Szembe jutás esetén:

A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a

5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
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- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:
Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Lakossági felhasználásra szánt készítmény kenéshez

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 55965-84-9  2-metil-2H-izotiazol-3-on keverék * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 126-86-3  2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 2634-22-5  1,2-benzotiazol-3(2H)-on * ÁK: - CK: - MK: -

- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *
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Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: egyedi színű
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 7,0 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,020 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 8 %
- VOC tartalom: 86,496 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31



Nyomtatva: 2015.08.08 Felülvizsgálva: 2015.07.03

Biztonsági adatlap
REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján

Verziószám:5.

6. oldal

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
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Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

2-metil-2H-izotiazol-3-on keverék *
Szájon át: LD50  -  481 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1008 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  1,2300 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol *
Szájon át: LD50  -  4600 mg/kg  -  Patkány

1,2-benzotiazol-3(2H)-on *

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

2-metil-2H-izotiazol-3-on keverék *
EC50  /  48h  /  4,710 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  1,600 mg/kg  /  Oncorhynchus mykiss

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol *
1,2-benzotiazol-3(2H)-on *

EC50  /  48h  /  0,100 mg/kg  /  Daphnia

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.
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12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -

15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk
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- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H301 Akut toxicitás 3. kat. - Lenyelve mérgező.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H311 Akut toxicitás 3. kat. - Bőrrel érintkezve mérgező.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314-1B Bőrmaró 1B kat. - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412 Élővízi krónikus toxicitás 3. kat. - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 5.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 619 D
- Készítmény megnevezése: Wenge színű viaszos vékonylazúr-Dup.pigm

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható:
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Gyártó cég címe: 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Szaksz Attila

milesi@milesi.hu
- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel:
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: termékre jellemző
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 6,5 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,034 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 8 %
- VOC tartalom: 85,681 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
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- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
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EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -
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15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 8.
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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
- Készítmény kódja: XGT 619 F
- Készítmény megnevezése: Wenge színű viaszos vékonylazúr

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
- Felhasználható:
- Ellenjavaslat: Nem használható megfelelő védőfelszerelés/munkakörnyezet nélkül

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Gyártó cég címe: 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Forgalmazó cég neve: M.L.S. Magyarország Kft.
- Forgalmazó cég címe: H-2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.
- Telefon / Fax / E-mail 06-24-525-400 / 06-24-525-420 / milesi@milesi.hu
- Felelős személy: Szaksz Attila

milesi@milesi.hu
- Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 8-16 óráig

1.4 Sűrgősségi telefonszám
- Munkaidőben: 06-1-476-64-64
- Éjjel-nappal (0-24): 06-80-201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
A terméket veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

- Osztályozás: A keverék osztályozása az 1272/2008/(EK) rendelet (REACH) szerint történt.

- Fizikai/kémiai veszélyek:

- Humán egészségügyi veszély:
H318  Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.

- Környezeti veszély:

- Járulékos veszély:

2.2 Címkézési elemek
- Címkézés:

A keverék jelölése az EK irányelvek és a GefStoffV szerint történt.
- Készítmény veszélyességi piktogrammja és betűjele:

Figyelem

- Megyjegyzés: Legalább egy szenzibilizáló anyagot tartalmazó, de szenzibizilálóként nem osztályozott keverék.
- Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek
- PBT és vPvB értékelés

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok
- Kémiai jellemzés: keverék
- Keverék összetétel:
- Veszélyes összetevők:

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol / Butilglikol * 3-4,99%
EINECS: 203-905-0 H302, H312, H332, H315, H319
Reg.nr: 01-2119475108-36

CAS: 127087-87-0 Nonilfenol-etoxilát * 0,3-0,49%
EINECS: --- H318, H411, H302
Reg.nr: ---

CAS: 64742-95-6 nafta Aromás nyersbenzin * 0,1-0,29%
EINECS: 265-199-0 H226, H304, H411
Reg.nr: 01-2119455851-35

CAS: 55406-53-6 3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * 0,5-0,99%
EINECS: 259-627-5 H331, H318, H400, H302, H317, H372, H410
Reg.nr: ---
- További információ:

A fenti táblázatban megadott veszélyességi H-mondatok kiírva a 16. szakaszban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
- Általános esetben:

Mérgezési tünetek akár a baleset után több óra elteltével is jelentkezhetnek, ezért az érintettet a balesetet követő
48 órában orvosi felügyelet alatt kell tartani.

- Belégzés esetén:
Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik,
folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti,
helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

- Szembe jutás esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva
tartva. Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

- Lenyelés esetén:
Ha véletlenül lenyelik, azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsák a beteget pihenő helyzetben. Ne hánytassák a beteget.

- Bőrrel érintkezés esetén:
Vegyék le a szennyezett ruhát. Alaposan mossák le a bőrfelületet vízzel és szappannal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A hatást és tüneteket kiváltó összetevőkről bővebb információ  a 11. szakaszban található

4.3 A szükségesa azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre információk az azonnali orvosi ellátás szükségszerűségéről.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag
- Felhasználható oltóanyagok: Alkoholálló hab, CO2, por, porlasztott víz.
- Alkalmatlan oltóanyagok: Ne használjanak vízsugarat, mert az szétterjesztheti a
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5.2 Az anyagokból vagy keverékekből származó különleges veszélyek
Tűz esetén mérgező gáz és füst szabadulhat fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Használjanak arcvédő-pajzzsal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot és védőkesztyűt, valamint légzésvédő felszerelést.

6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Baleset helyszínén egyéni védőfelszerelést kell használni. A védőfelszerelés nélküli személyeket haladéktalanul
el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedjék, hogy a készítmény a csatornahálózatban vagy a felszíni vizekbe kerüljön.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Itassák fel a kiömlött folyadékot megfelelő abszorbeáló közeggel (homok, kőpor, vermikulit stb.) és az elhasznált felitató-
anyagot helyezzék el tárolóban a 13. szakasz szerint. Gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről.
A szennyezett felületeket ne öblítsék vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezelés érdekében tanulmányozza a 7. szakaszt.
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása érdekében tanulmányozza a 8. szakaszt.
A keletkező hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a 13. szakasz ad útmutatót.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztosítsanak megfelelő szellőzést/elszívást a munkahelyen. A kannákat tartsák szorosan zárt állapotban, akadályozzák meg
a gőzök kiszabadulását. Zárják ki az elektrosztatikus feltöltődésnek a lehetőségét.
Használjanak robbanásbiztos (RB-tokozásu) berendezéseket és szerelvényeket, valamint szikramentes eszközöket.

- Információk tűz- és robbanásvédelemről:
Nyílt láng használata szigorúan tilos! - Ne dohányozzanak!  Védekezni kell elektrosztatikus feltöltődés ellen!

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
- Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tárolóedényzetekkel szemben:

Az anyagokat tárolják 10 és 25 Celsius fok között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást
előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Gondoskodjanak oldódzrálló és elekromosan szigetelt,
sztatikusan nem töltődő padlóról. Tartsák be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, kövessék nyomon a szavatossági időt.

- Információ a készítmény más anyagokkal történő együtt tárolásáról:
Nem áll rendelkezésre információ az együttárolás veszélyéről.

- További információ a tárolásáról:
A kannákat szorosan lezárt állapotban kell tartani száraz, hűvös és szellőzetetett helyen.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek
- Veszélyes összetevők megengedett határértékei (WEL/TVL)

CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol * ÁK: 98 mg/m3 CK: 246 mg/m3 MK: -
CAS: 127087-87-0  Nonilfenol-etoxilát * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin * ÁK: - CK: - MK: -
CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát * ÁK: - CK: - MK: -
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- Expozíciós szint maradandó hatás nélkül (DNEL)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Belégzés krónikus labor/populáció 89,00 / 49,00
Belégzés akut labor/populáció 663,00 / 426,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 75,00 / 38,00
Bőrrel érintkezve akut labor/populáció 89,00 / 44,50
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 3,20
Lenyelve akut labor/populáció 0,00 / 13,40

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Belégzés krónikus labor/populáció 150,00 / 32,00
Bőrrel érintkezve krónikus labor/populáció 25,00 / 11,00
Lenyelve krónikus labor/populáció 0,00 / 11,00

- Káros hatást nem kiváltó ökotoxikológiai határértékek (PNEC)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Édesvíz: 8,8000
Tengervíz: 0,8800
Üledék: 34,6000
Talaj: 2,8000
Szennyvíztisztitó telep: 463,0000

CAS: 64742-95-6  nafta Aromás nyersbenzin *
Édesvíz: 0,3270
Tengervíz: 0,3270
Üledék: 12,4600
Talaj: 2,3100
Szennyvíztisztitó telep: 6,5800

CAS: 55406-53-6  3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Édesvíz: 0,0005
Talaj: 0,0050
Szennyvíztisztitó telep: 0,4400

- Összetevők biológiai monitoring irányadó értékei (BMGV)
CAS: 111-76-2  2-Butoxietanol / Butilglikol *

Koncentráció: 240 mmol/mol kreatinin
Mintaközeg: vizelet
Mintavétel ideje: műszak végén
Biológiai indikátor: Butoxiecetsav (BAA)

8.2 Az expozíció ellenőrzése
- Általános védekezés és higéniai intézkedések:

A készítményt tartsák távol az élelmiszertől, italtól és takarmánytól. Az átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
A munkaszünetek előtt és a munka végeztével alaposan kezet kell mosni.
A felhasználás során védekezni kell, hogy a készítmény a szembe, vagy a bőrre kerüljön.

- Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén használjanak porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt. Intenzív,
vagy hosszabb ideig  tartó felhasználás esetén gondoskodjanak megfelelő gépi szellőztetésről és használjabak minél
nagyobb kapacitású porfilteres és aktív szénbetétes légzésvédőt.

- Kézvédelem:
A védőkesztyűnek a szerves oldószerekkel szemben ellenálló, illetve nem áteresztőnek kell lennie az EN 374 norma és
a 89/686EGK irányelv alapján. A kiválasztott kesztyű megfelelősége nem csak az alapanyagtól, hanem egyéb jellemzőktől
is függhet gyártónként. Mivel a kesztyű anyagának tartóssága nem számítható ki előre, ezért annak használhatóságát
a munka megkezdése előtt alaposan  ellenőrizni kell. A védőkesztyű ellenállóságáról és behatási idejéről a kesztyű
gyártójától kell útmutatást kérni, ill. azt be kell tartani.

- Szemvédelem:
Az esetleges fröccsenés ellen az EN 166 norma szerinti záródó védőszemüveget kell viselni.

- Munkaruházat:
Oldószereknek ellenálló és sztatikus feltöltődésre nem hajlamos védőruhát kell hordani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
- Halmazállapot: folyékony
- Szín: termékre jellemző
- Szag: szagtalan
- Szagküszöbérték: nincs meghatározva
- Kémhatás: 6,5 pH
- Olvadáspont: nincs meghatározva
- Forráspont: 89,0 Celsius
- Lobbanáspont: 65 Celsius
- Gyúlékonyság: nincs meghatározva
- Bomláspont: nincs meghatározva
- Öngyulladás: nincs meghatározva
- Robbanásveszély:
- Robbanási koncentráció - alsó határ: 1,1
- Robbanási koncentráció - felső határ: 12,6
- Gőznyomás: 1,2 hPa
- Sűrűség: 1,020 g/cm3
- Relatív sűrűség: nincs meghatározva
- Gőzsűrűség: nincs meghatározva
- Párolgási sebesség: nincs meghatározva
- Oldhatóság/keverhetőség vízzel: jól oldható
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz) : nincs meghatározva
- Viszkozitás - dinamikai: nincs meghatározva
- Viszkozitás - kinetikai: 30 sec. ISO3
- VOC tartalom: 9 %
- VOC tartalom: 88,498 g/liter

9.2 Egyéb információk HU L 133/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.31

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Nincs ismert veszély

10.2 Kémiai stabilitás
A 7. szakaszban leírt tárolási és kezelési előírások betartása mellett a készítmény stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
A termék gőzei levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkothat.

10.4 Kerülendő körülmények
Közvetlen hő- és gyújtóforrás

10.5 Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, pl. CO, CO2, füst.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

- Krónikus mérgező hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
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- Rákkeltő hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
 -Teratogén hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre
- Reprodukciós károsító hatás (következtetés/összefoglaló): nem áll rendelkezésre

11.2 Toxikokinetikai információk

- Felszívódás: nem áll rendelkezésre

- Eloszlás: A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: tüdő, felső légút, bőr.
Olyan anyagot tartalmaz, ami a következő szervek sérülését okozhatja: idegrendszer, máj, nyálkahártyák,
emésztőrendszer, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya, fej, orr/orrüreg, torok.

- Anyagcsere: nem áll rendelkezésre

- Kiürülés: nem áll rendelkezésre

Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre
vonatkozó 1999/45/EK útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a
toxikológiailag veszélyes minősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 3. és 15. fejezeteket. A megadott
munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzök hatására egészségkárosodás következhet be,
például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás.
A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben
az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamyelyikét
idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolítja a természetes zsiradékot,
ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

11.3 Akut toxicitási információk

2-Butoxietanol / Butilglikol *
Szájon át: LD50  -  1480 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  1100 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  2,2000 mg/l  -  Patkány

Nonilfenol-etoxilát *

nafta Aromás nyersbenzin *
Szájon át: LD50  -  6801 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  3401 mg/kg  -  Nyúl
Lélegezve: LC50  -  10,3000 mg/l  -  Patkány

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
Szájon át: LD50  -  301 mg/kg  -  Patkány
Bőrön át: LD50  -  2001 mg/kg  -  Patkány
Lélegezve: LC50  -  6,8900 mg/l  -  Patkány

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás
2-Butoxietanol / Butilglikol *

EC50  /  48h  /  1550,000 mg/kg  /  Daphnia
LC50  /  48h  /  1880,000 mg/kg  /  Leuciscus idus
LC50  /  96h  /  1474,000 mg/kg  /  halak

Nonilfenol-etoxilát *
nafta Aromás nyersbenzin *

EC50  /  24h  /  170,000 mg/kg  /  Daphnia magna
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EC50  /  72h  /  56,000 mg/kg  /  Selenastrum capricornutum
LC0   /  48h  /  80,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng
LC50  /  48h  /  320,000 mg/kg  /  Szivárványos pisztráng

3-Jód-2-propinil-butilkarbamát *
EC50  /  48h  /  0,210 mg/kg  /  Daphnia magna
LC50  /  96h  /  0,430 mg/kg  /  Fish

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
nem áll rendelkezésre információ

12.3 Bioakkumulációs képesség:
nem áll rendelkezésre információ

12.4 Mobilitás talajban
A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.

12.5 PBT és vPvB értékelés
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonság (PBT): nincs adat
Expozíciós forgatókönyv (vPvB): nincs adat

12.6 Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom: nem tartalmaz
PCB, PCT, klórozott CH: nem tartalmaz
Élővíz veszélyeztetési osztály (DE): 2. osztály

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
- Termékhulladék

A termékhulladék, ill. az elhasznált termék veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001 kormány rendeletben
és a 16/2001 KöM rendeletben, valamint az EU szabályozásokbanfoglaltak az irányadók.
EWC kód: 08 01 11 - oldószeres festékhulladék
EWC kód: 15 02 02 - festékkel szennyezett felitató textil

- Göngyöleghulladék
A festékanyaggal szennyeződött göngyöleget veszélyes hulladékként kell kezelni az előző pontban megadott szabályok alapján.
EWC kód: 15 01 10 - festékhulladékkal szennyezett műanyag edényzet
EWC kód: 15 01 11 - festékhulladékkal szennyezett fém edényzet

- Szennyvíz
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szenyvíz minőségének közcsatornába bocsátás esetén a
220/2004 Kormányrendelet és a 28/2004 KvVM rendelet előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

- Szárazföldi szállítási előírások
A termékek közúti szállítását a 20/1979 KPM rendelet és a 38/2009 KHEM rendelet szabályozza.

- UN szám:
- ADR elnevezés:
- Veszély jelölése:
- ADR osztály -
- Csomagolási csoport:
- Környezeti veszély jelölése:
- Kemler szám: -
- EMS kód: -
- LQ mennyiség: -
- Szállítási kategória: -
- Alagút kód: -
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15. Szabályozásokkal kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok
- 96/82/EK szabályozás: Gyúlékony anyaghalmozás: 1. határérték: 5000t, 2. határérték 50000t.
- Nemzetközi szabályozás
- Magyar szabályozás

Ez a biztonsági adatlap az Európa Parlement és a Tanács 1907/2006/EK rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet
előírásai alapján készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

- A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok, veszélyességi osztályok
H226 Tűzveszélyes folyadék 3. kat. - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Akut toxicitás 4. kat. - Lenyelve ártalmas.
H304 Aspirációs toxicitás 1. kat. - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Akut toxicitás 4. kat. - Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőr irritáció 2. kat. - Bőrirritáló hatású.
H317 Bőr szenzibilizáció 1. kat. - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Szem károsító 1. kat. - Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Szem károsító 2. kat. - Súlyos szemirritációt okoz.
H331 Akut toxicitás 3. kat. - Belélegezve mérgező.
H332 Akut toxicitás 4. kat. - Belélegezve ártalmas.
H372 STOT RE 1. kat. -  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
H400 Élővízi akut toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Élővizi krónikus toxicitás 1. kat. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Élővízi krónikus toxicitás 2. kat. - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Nyilatkozat
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását
segítsük.
A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai és kémiai tulajdonságok a terméket a biztonsági előírások alapján írja le és nem jelentenek garanciát a
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelőséget a nem megfelelő, ill. a nem a javasolt célra történő használatból
eredő károkért.
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembe-
vétele a felhasználó kötelessége.

- Felülvizsgálat
Változtatás az előző verzióhoz képest az alábbi pontokban történt:
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- A biztonsági adatlap verziószáma: 8.


