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1. A készitmény és vállalat megnevezése  
 
 
1.1. A termék megnevezése:  fényes ámbra decoupage lakk BFC013 

A termék felhasználási köre:   decoupage lakk       
     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. Veszélyek azonosítása  
   2.1. Az anyag/készítmény besorolása:     ez a készítmény a 67/548/CEE és 
   1999/45/CE  szabályzatok  és  azok  kiegészítései  szerint  veszélyes.  Ehhez  a 
   készítményhez a  1917/2006CE  szabályzat  és kiegészítésai alapján biztonság- 
   technikai adatlap jár. 
   Az egészségi és/vagy környezeti veszélyekről további információ ezen adatlap 
   11. és 12. pontjában található. 
   Veszélymegjelölés:  Xn 
   R megjelölés :  10-65  
 
   2.2.Veszélyességi információ: 
   Vegyi/fizikai   összetevői miatt  e termék a tűzveszélyes  osztályba tartozik 
   (gyulladáspontja 21     fok C vagy magasabb és 55 Cfok vagy alacsonyabb) 
   ÁRTALMAS:  LENYELÉS ESETÉN  KÁROSODÁST OKOZHAT A TÜDŐKBEN. 
   Összetevői miatt allergiás reakciót válthat ki. 
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   3. Összetétel – az alkotórészekre vonatkozó adatok    
   Tartalom: 
   Megnevezés                            Koncentráció % (C )      Osztályozás  
   Nyers kőolaj hidrodeszulfurizált      40<=C<50                  Xn R 65 
   C.A.S. szám   64742-82-1                                                H P 4 
   CE      szám   265-185-4  
   INDEX szám: 649-330-00-2 
   Kőolaj oldószer                              1<=C<1,5                  Xn  R 65 
   C.A.S. szám  64742-88-7                                                 H 4 
   CE      szám  265-191-7 
   INDEX szám  649-405-00-X 
   Adalékanyagok                             54<=C < 58  
 
   Az R kódok teljes szövege a 16. pontban olvasható   

   
         
  
         
 
       
      
    
     
   4. Elsősegély intézkedések    
    
   SZEM: azonnal bő vizzel legalább 15 percig mosni.Azonnal orvossal konzultálni 
   BŐR:   azonnal bő vizzel megmosakodni. Vegyük le a szennyezett ruhát. Ha az 
   irritáció továbbra is fennáll akkor orvossal konzultálni. A szennyezett ruhát ki 
   kell mosni mielött ujra felvennénk.  
   BELÉLEGZÉS: menjünk friss levegőre.Rendellenes légzés esetén hivjunk orvost 
     
   LENYELÉS: hivjunk  orvosi  segítséget    Csak   orvosi   utasításra  hánytassunk 
   Eszméletlen   embernek  soha  ne  adjunk be   semmit szájon át és ha az orvos  
   nem utasít rá.   
    
 
 
 
    
 
 
 
   5. Tűzvédelmi intézkedések        
   ÁLTALÁNOS INFROMÁCIÓK 
   
   Víz locsolással hűtsük le a   tartályokat,   hogy elkerüljük a  termék  bomlásnak  
   indulását   és   olyan  anyagok   létrejöttét,   amelyek   károsak az  egészségre 
   Oltáskor viseljünk mindig  teljes tűzoltó felszerelést.    
   Össze kell gyűjteni az oltáshoz használt vizet, amelyet nem lehet a  csatornába 
   engedni. 
   Az  érvényben  lévő  normák  szerint  kell megsemmisiteni az oltáshoz használt  
   szennyezett vizet és a tűz utáni maradékokat. 



   MEGFELELŐ OLTÁSI ESZKÖZÖK 
   Az oltási eszközök a szokásosak, szénsav, hab, por és víz permet  
   NEM MEGFELELŐ OLTÁSI ESZKÖZÖK  
   Nincs  semmi különös termék  
   TŰZESETBŐL ADÓDÓ VESZÉLYEK:  
   kerülni kell az égéstermékek belégzését (szénmonoxid, mérgező pirolízis  
   termékek, stb) 
   FELSZERELÉS: 
   Védő sisak arcvédővel, tűzálló öltözék (tűzálló kabát és nadrág, védőszalaggal 
   a karon , lábon és derékon) megfelelő kesztyű (tűzálló, vágásálló, dielektrikus) 
   túlnyomás maszk, amely az egész arcot befedi vagy önműködő légzőkészülék,   
   ha nagy mennyiségű füst van. 
    
 
 
 
   6. Intézkedések véletlen kiömlés esetén      
 
   EGYÉNI ELŐVIGYÁZATOSSÁG 
   El  kell  távolítan i minden  tűz forrást   (cigaretta,láng,szikra,stb.)és hő forrást  
   arról a területről,  ahol a kiömlés történt.  Ha szilárd anyagról van szó, akkor el 
   kerülni,  hogy  porrá alakuljon, úgy,  hogy  vizet permetezünk rá, ha nincs erre 
   ellenjavallat.            Légzés védelmet kell alkalmazni, ha porok vagy gőz van a 
   levegőben. Ha nem veszélyes, akkor meg kell állitani a kiömlést.   Ne nyuljunk  
   a sérült tartályhoz,  vagy a kiömlött termékhez mielött felvennénk  a megfelelő 
   védő felszerelést.      A környezettel és egészséggel kapcsolatos kockázatokról, 
   a   légutak   védelméről,    a szellőztetésről   és   a   személyes   védelmi    óv- 
   intézkedésekről ezen adatlap más pontjaiban talál információkat. 
   KÖRNYEZETI ELŐVIGYÁZATOSSÁG 
   Meg kell akadályozni,  hogy a termék a csatornába, a felületi vizekbe, viztároló 
   rétegbe kerüljön.  
   JAVÍTÁSI METODUSOK 
   A  kiömlött  anyagot   szedjük  össze jó   felszívóképességű   adalékanyagokkal 
   (homok, vermikulit, kovamoszat, Kieselguhr, stb.)           Amennyire csak lehet 
   szedjük össze ezt az anyagot és helyezzük megfelelő tartályokba. 
   A maradékot csapassuk szét vízpermettel, ha erre nincs ellenjavallat. 
   Gondoskodjunk a helység  jó kiszellőztetéséről. A megsemmisitést a 13. pont- 
   ban leirt előirások szerint kell elvégezni. 
    
 
   7. Kezelés és tárolás        
 
   Tárolja jól szellőző helyen és tartsa a konténereket zárva, mikor nem használja 
   azokat. Ne dohányozzon a közelében. Tartsa távol mindenféle hőforrástól,  
   szabad lángtól,szikrátol, vagy más  gyújtás forrástól. 
 
 
 
 
 
 
 



 
   8. Óvintézkedések és személyes védelem    
 
 
   8.1. Kitettség határértékek:n.a. 
    
   8.2. Kitettség felügyelet: 
   Figyelembevéve  a  műszaki   előirásokat biztosítani  kell a munkahely jó  
   szellőzését,  megfelelő   helyi   elszivóval, vagy  a  szennyezett levegő el- 
   vezetésével. Ha ezen intézkedések nem biztositják az anyag  koncentráció 
   limitérték alatti tartását, akkor a légzésvédelemre megfelelő  védőfelszerelést 
   kell alkalmazni. Az anyag használatakor  a veszélyt jelző cimke tartalmát 
   figyelembe kell venni. A megfelelő személyes védőfelszerelés kiválasztásához 
   kérjen a vegyi anyag beszállitójától tanácsot. 
   A személyes védő felszereléseknek az alább felsorolt érvényben lévő normák- 
   nak meg kell felelniük: 
    
   KÉZ VÉDELME: 
   A kezeket védőkesztyüvel kell védeni: I. kategória (89/686/CEE szabályzat és 
   EN 374 norma ), amelyek latex, vagy PVC vagy   ennek megfelelő    anyagból  
   vannak.A védőkesztyű anyagának kiválasztásakor  figyelembe    kell   venni a 
   következőket: degradáció, szakadás és átázási idő.   A kesztyük ellenállását le 
   kell ellenőrizni használat elött. Az alkalmazási idő függvényében elhasználódási 
   idejük van. 
   SZEM VÉDELME: 
   Hermetikus védőszemüveg viselete tanácsos (EN 166 norma) 
   BŐR VÉDELME: 
   Hosszú ujju munkaruhát kell viselni és biztonsági professzionális cipőt I.kat. 
   89/686/CEE és EN344 norma) Vizzel és szapannal megmosakodni miután  
   levettük a védőfelszerelést. 
   LÉGZÉS VÉDELEM:  
   Ha a termékben lévő összetevök valamelyike meghaladja az előirásokban meg- 
   határozott határértékeket, akkor  olyan maszkot kell viselni amlynek a szűrője 
   A tipusu vagy univerzális tipusu, ennek osztályát   (1,2 vagy 3) a koncentráció 
   limitértékét figyelembevéve kell kiválasztani (EN 141 norma) 
   A légzésvédelemre használt eszközök,  mint a maszkok  organikus gőzök és 
   porok elleni betéttel, szükségesek  a kitettség korlátozására ha nincsenek  
   műszaki rendszabályok. A maszkok védelme mindenesetre limitált. 
   Ha a figyelembevett anyag szagtalan vagy a szaglás küszöbe nagyobb az ide 
   vonatkozó limitnél  és vészhelyzetben, vagyis amikor a kitettségi értékek 
   ismeretlenek, vagy az oxigén koncentráció a munkahelyen alacsonyabb a 
   17 %-nál akkor  önműködő légzőkészüléket kell alkalmazni kompresszált 
    levegővel ( EN137 norma)  
    Ha fennáll annak veszélye, hogy az anyag lefröccsölhet a munkálatok alatt 
    akkor a nyálkahártyákat megfelelően védeni kell (száj, orr,szem) hogy  
    elkerüljük a véletlen  felszivodást. 
    
 
 
 
 
 



   9. Fizikai és kémiai tulajdonságok     
 
   Szín                                                  borostyán 
   Szag                                                 gyanta 
   Halmazállapot                                    folyékony 
   Oldhatóság                                        organikus oldószerekben 
   Viszkozitás                                         n.a. 
   Párasűrűség                                       n.a. 
   Párolgási sebesség                              n.a. 
   Égési tulajdonságok                            n.a. 
   Elkülönülési együttható:n-oktanol/víz   n.a.  
   P.H.                                                   n.a. 
   Forráspont                                          n.a. 
   Gyulladáspont                                     > 41  °C  
   Robbanási tulajdonságok                      n.a.  
   Gőznyomás                                         n.a.  
   Fajsúly                                               0,880 kg/l  
   Száraz maradék                                  53,90 % 
     
   VOC  (1999/13/CE rendelet)                 44,41% - 390,81  g/liter 
   VOC (illékony szén)                              37,16%-  327,03  g/liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
   10. Stabilitás és reakciókészség  
 
   A    termék  stabil   normál  használati  és  tárolási   feltételek  mellett. 
   Felhevülés vagy tűz esetén  felszabadulhatnak egészségre káros gőzök, 
   és szén oxidok. A gőzök a levegővel  robbanóelegyet alkothatnak. 
 
    
     
 
 
 
 
 
 
   11.Toxikológiai információ   
 
   E folyadék legcsekélyebb bekerülése a légzőszervekbe akár lenyelés vagy  
   hányás által gócós tüdőgyulladást  vagy tüdővizenyőt okozhat. 
 
 
 
    
 



   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  
 
   Ha lehetséges, akkor használjuk újra fel a termék maradékokat, amelyek 
   speciálisak, és veszélyesek.      Az érvényben lévő törvények alapján kell 
   eldönteni az anyagot tartalmazó maradékok  veszélyességét. 
   A megsemmisitést olyan cégre kell bízni, amely hulladékkezeléssel foglalkozik, 
   figyelembevéve a nemzeti és esetleges helyi normativákat. 
 
   SZENNYEZETT CSOMAGOLÁS 
   A szennyezett csomagoló anyagok ujrafelhasználásáról vagy meg- 
   semmisitéséről kell intézkedni a vonatkozó nemzeti normák szerint. 
 
 
 
   14. Szállítási információ    
 
   Olyan járművekkel kell ezeket az árukat szállítani, amelyeket engedélyeznek  
   az A.D.R.= Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállitmányozása aktuális kiadásának  
   és a nemzeti szabályozások rendelkezései  . 
   Az eredeti   csomagolásban kell az árukat    szállitani és  mindenesetre olyan 
   csomagolásban, amely ellenáll a tartalmának és nem lép veszélyes  reakcióba 
   vele. Az ilyen veszélyes termékeket pakoló és rakodó embereket tájeékoztatni 
   kell minden olyan  kockázatról,  melyek  ezen   anyagokkal   kapcsolatosak és 
   oktatni kell őket a vészhelyzetben szükséges teendőkről. 
 
   Közúti és vasúti szállitás: 
   ADR/RID osztály                                 3  UN:  1263 
   Csomagolás csoport                            III 
   Cimke                                                3 
   Kemler szám                                      30 
   Mennyiség limit                                  LQ 07 
   Alagut korlátozás   kód                       (D/E) 
   Műszaki név                                       festés vagy a festéshez hasonló anyag 
   Különleges rendelkezés                       640E 
 
   Tengeri szállitás  
   IMO osztály                                        3  UN: 1263 
   Csomagolás csoport                            III 
   Cimke                                                3 
   EMS:                                                 F-E   S-E 
   Marine Pollutant                                  NO 
   Szállitási megnevezés                         PAINT OR PAINT RELATED MATERIAL  
 
 
 



   Légi szállitás 
   IATA                                                  3     UN:  1263 
   Csomagolás csoport                            III 
   Cimke                                                3 
   Cargo 
   Csomagolási utasítások                        310    Max mennyiség:  220 L 
   Pass: 
   Csomagolási utasítások                        309    Max mennyiség:    60 L 
   Különleges utasítások                          A3, A72 
   Szállitási megnevezés                          PAINT OR PAINT RELATED MATERIAL 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  15. Vonatkozó törvények és rendeletek  
 
              Xn 
 
              Ártalmas 
 
   R10         Tűzveszélyes  
   R65         Ártalmas: lenyelve  tüdőkárosodást okozhat 
   S 2          Gyermekek kezébe nem kerülhet 
   S 13        Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 
   S 43        Tűz esetén  CO2, hab, és gyulékony folyadékokhoz való vegyi 
                  porok használata . Ne használjunk vizet.  
   S 46        Lenyelés esetén azonnal orvoshoz fordulni és megmutatni neki 
                  a csomagolást vagy cimkét 
   Tartalom: kőolaj  nehéz ,hidrodeszulfurizált 
   Tartalmaz: 2- BUTANONOSSIMA 
   allergiás reakciót okozhat  
 
   Veszélycimkézés a 67/548/CEE és 1999/45/CE szabályzat és kiegészítései 
   alapján   
 
   A 2008. április 9-I  81. sz. Dekrétum 41.sz.pontja értelmében ennek az 
   egészségre  ártalmas   vegyi  anyagnak  kitett  dolgozók    egészségügyi 
   ellenőrzésen kell hogy részt vegyenek, kivéve ha  jelentéktelennek itélik a 
   veszélyt a 224 vessző 2 pont értelmében. 
 
    
 
 
 
 
 
 



   16. Egyéb információk   
   A 3. pontban leirt R kód  szövege: 
   R 65   ÁRTALMAS : LENYELÉS ESETÉN TÜDŐKÁROSODÁST OKOZHAT 
 
   ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 
 

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

finomítás) 
3. Az Európao Parlament (REACH) 1907/2006 sz. szabálya 
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.   
 
Erős oxidánsokkal a kontaktust kerülni. 
 
 
Módosítások az előző reviziohoz képest. 
A következő pontokban változtattunk: 
09 
 
 
 

                                                                                                                                                                           
         
 
                                           
                              


