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Kiállitás dátuma: 2005.11.23.         Felülvizsgálva: 2005.11.23. 
 

1. A készitmény és vállalat megnevezése 
 
1.1. A termék megnevezése:  repesztő alapozó BFC011  

A termék felhasználási köre: repesztő alap decoupagehoz     
     1.2.   Vállalat:  FERRARIO SPA  con Unico Socio  
              Teljes cím:  Via Bizzari, 61  
              Város és ország:  40010 Sala Bolognese (BO) Olaszország   
              Telefon:  +39.051.727315,  Fax: +39.051.728608  
              A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe: 
              mario.toni@ferrariospa.com   
     1.3.   Forgalmazó:   Art-Export Bova Kft. 
              Székhely: H-2021, Tahitótfalu, Szentendrei út 42. 
              Központi telephely: H-1106, Budapest Maglódi út 25. 
              Felelős személy: Vasné Bocskor Katalin ügyvezető 
              Tel/Fax: +361 284-5855 

1.4. Tanácsadás mérgezési tünetek esetén: 
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
Cím: H-1096  Budapest  Nagyvárad tér 2. 
Telefon: 06-80-201-1999     
 
   

 
 
    2. Összetétel – az alkotórészekre vonatkozó adatok      
    Tartalma:  
    Megnevezés                                  Koncentráció  (C )  Osztáyozás   
    TRIETANOLAMMINA                           1,4<=C<2         Xi  R36/37/38 
    C.A.S. szám     102-71-6                                          
    CE  szám          203-049-8 
      
    Az R kódok teljes  szövege a 16. pontban olvasható.     
 
 

3. Veszélyek azonosítása       
  

            Ez a készítmény  a 67/548/CEE és 1999/45/CE    szabályzatok és azok     
            módositásai és kiegészítései szerint a nem   veszélyes besorolást kapta.  
            Mivel a készitményben veszélyes anyagok  vannak olyan koncentrátum- 
            ban, hogy ezt jelezni kell 2.pontban, a    91/155/CE   szabályzat alapján  
            biztonság technikai adatlap  előirt  hozzá.   
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   4. Elsősegély intézkedések    
    
    
   Szem: legalább 15 percig  rögtön bő vizzel   mossuk a szemünket és   azonnal 
   hivjunk orvost. 
   Bőr: Mossunk kezet azonnal bő vizzel.  Vegyük le a szennyezett ruhát. 
   Ha az irritáció továbbra is fennáll, hivjunk orvost.A szennyezett ruhát  mossuk  
   ki mielött ujra felvennénk. 
   Lenyelés:                Azonnal hivjunk orvosi segitséget. Csak orvosi utasításra  
   hánytassunk. Eszméletlen embernek ne adjunk be smmit szájon át. 
   Belélegzés:  menjünk friss levegőre. Ha nehéz a légzés hivjunk orvost. 
 
 
 
   5. Tűzvédelmi intézkedések        
    
   Le kell  hűteni a  tartályokat,  hogy elkerüljük a termék bomlásnak indulását és 
   olyan anyagok létrejöttét amelyek károsak azegészségre és biztonsági veszélyt  
   jelentenek. Oltáskor mindig viseljünk teljes tűzoltó felszerelést. 
 
   6. Intézkedések véletlen kiömlés esetén      
 
   El kell oltani a tűz és hőforrásokat. Szórjunk jó nedvszivó anyagot  a kiömlött 
   termékre.    Amennyire   lehet, gyűjtsük   össze  a  keletkezett    halmot és a  
   maradékot csapassuk szét  vízpermettel. 
   A környezeti és egészségi kockázatokról, valamint a védelmi eszközökről ezen  
   adatlap más pontjaiban talál információt. 
 
    
 
   7. Kezelés és tárolás        
 
   Tárolja   jól szellőző  helyen  és  tartsa  a  konténereket    zárva, amikor nem  
   használja azokat.     Ne dohányozzon a közelében. Tartsa távol mindenféle hő- 
   forrástól, lángoktól, szikrától, vagy más gyújtás-forrástól. 
 
   8. Óvintézkedések és személyes védelem         
   TRIETANOLAMMINA   
   -TLV TWA                               5 mg/m3  ACGIH 
     
   Az érintettség minimalizálása érdekében erősen ajánlott megfelelő   személyes  
   védőfelszerelés , mint pl.a termékhez alkalmas maszk, védőszemüveg,  védő- 
   kesztyű és overall 
    
    
   Használat közben ne együnk, igyunk, vagy dohányozzunk.     Étkezés elött és a 
   műszak végén alaposan mossunk kezet szappannal és vizzel.  
   
 
 



   
 
   9. Fizikai és kémiai tulajdonságok     
 
   Szín                                                  transzparens 
   Szag                                                 szagtalan 
   Halmazállapot                                    folyékony 
   Oldhatóság                                        vízben oldodó 
   Viszkozitás                                         n.a. 
   Párasűrűség                                       n.a. 
   Párolgási sebesség                              n.a. 
   Égési tulajdonságok                            n.a. 
   Elkülönülési együttható:n-oktanol/víz   n.a.  
   P.H.                                                   7,9 
   Forráspont                                          n.a. 
   Gyulladáspont                                     > 61  °C  
   Robbanási tulajdonságok                      n.a.  
   Gőznyomás                                         n.a.  
   Fajsúly                                               1,0027 Kg/l  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   10. Stabilitás és reakciókészség  
 
   A  termék  stabil   normál  használati  és  tárolási  feltételek mellett. Felhevülés  
   vagy  tűz esetén  felszabadulhatnak az egészségre  káros  gőzők.  
    
 
 
 
   11.Toxikológiai információ   
 
   Nincsenek  olyan   tapasztalatok,   hogy  a termék egészségkárosodást okozott 
   volna.       Mindenesetre célszerű a megfelelő  ipari  egészségügyi  szabályokat     
   betartani. 
   A különösen érzékeny személyeknél  a termék  enyhe hatással lehet az egész- 
   ségre   belégzésnél,  bőr  beszivódásnál,  szemmel  való   érintkezésnél,   vagy 
   lenyelésnél.  
 
    
 
 
 
    
 



   12. Ökológiai információ  
 
   Használja ezt a terméket a bevált munka-gyakorlatok szerint!  
   Kerülje a hulladékot! 
   Tájékoztassa  az illetékes szerveket, ha a termék vizekbe, szennyvízrendszerbe  
   kerülne, vagy a termék talajt és vegetációt szennyezett.  
 
   13. Hulladékkezelési szempontok  
 
   Vizsgálja  meg  annak   lehetőségét,   hogy    arra    alkalmas szemétégetőben  
   elégesse a terméket. Lsd. A94/67CE számu rendelet 6.pontját.  
   Ha a termék savas vagy lugos akkor semlegesíteni kell bármilyen kezelés elött, 
   beleértve a biológiait is ha az kivitelezhető.   
   Ha  a  hulladék szilárd  szemétlerakóba   dobható az érvényben lévő törvények 
   müszaki   normái   és  előirásai  szerint.          Ez a kritérium érvényes  az üres  
   tartályokra is, megfelelő mosás után.  Nem szabad a hulladékot csatornába,fel- 
   színi  és földalatti vizekbe  önteni. 
 
 
 
   14. Szállítási információ    
 
   A termék nem minősül veszélyesnek  a szállitásra vonatkozó érvényben lévő 
   előirások szerint legyen az közúton (A.D.R.), vasúton (RID), tengeren (IMDG) 
   és légi úton (IATA)   
 
 
 
 
 
 
 
 
  15. Vonatkozó törvények és rendeletek  
 
   Veszélymegjelölések:  nincsenek 
   Kockázati megjelölések (R)  : nincsenek 
   Biztonsági megjelölések (S): nincsenek  
   A terméket nem kell veszélycimkével ellátni a  67/548/CEE és 1999/45/CE 
   szabályzat és módositásai valamint kiegészitései alapján.  
    
 
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 



   16. Egyéb információk    
 
   A 2. pontban emlitett R kódok jelentése: 
 
   R 36/37/38       IRRITÁLÓ SZEMRE, LÉGUTAKRA ÉS BŐRRE 
 
 
   ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 
 

1. 1999/45/CE rendelet  és annak kiegészítései  
2. 67/548/CEE rendelet  és annak  kiegészítései és finomításai (XXIX technikai 

finomítás) 
3. 91/155/CEE rendelet és kiegészítései 
4. A Merck index tizedik kiadása 
5. Kemikáliák Kezelési Biztonsága  
6. Niosh- Kémiai Anyagok Mérgező Hatásainak Nyilvántartása  
7. INRS  Fiche Toxicologiqui (toxikológiai adatlap)  
8. Patty – Ipari Higiénia és Toxikológia  
9. N.I. Sax  Ipari anyagok veszélyes tulajdonságai -7  1989-es kiadás  
 
 
 
A FELHASZNÁLÓ FIGYELMÉBE: 
 
Jelen adatlapban az utolsó reviziókor rendelkezésünkreálló  információkat 
foglaltuk  össze. A felhasználónak meg kell győződnie ezek alkalmasságáról és 
teljességéről  a termék specifikus használatával kapcsolatban. 
Nem lehet úgy értelmezni ezt az adatlapot  mint a termék valamilyek 
specifikus tulajdonságának a garanciáját.  
Mivel a terméket nem a mi ellenőrzésünk alatt használják, a felhasználó 
kötelessége, hogy saját felelősségére  figyelembevegye  a higiéniával és 
biztonsággal kapcsolatos  érvényben lévő törvényeket és előirásokat. 
Helytelen alkalmazás esetén nem vállalunk felelősséget.  
 
Módositások az előző reviziohoz képest. 
A következő pontokban változtattunk: 
01  
 

                                                                                                                                                                           
         
 
                                           
                              


