
Termékadatlap 

(1907/2006/EK  Rendelet (REACH) II. melléklet szerint) 

Termék megnevezése: Silber-, Kupfer-, Goldspary, 150 ml 

Kiállítás dátuma: 2010. október 8. 

A 91/155/EWG szerint ; állapot: 2009/03 

Felülvizsgálva: 2009.09.29. 

 
 

TERMÉKADATLAP 
 

1. AZ ANYAG, ILL. A TERMÉK ÉS GYÁRTÓ/IMPORTÁLÓ CÉG 

MEGNEVEZÉSE 
Az anyag/a termék megnevezése: 

Kereskedelmi megnevezés:   Efcolor 

Cikkszám:     93700../93 701../93 702../93 703.. 

Anyag és gyártmány felhasználása: porlakk 

Gyártó cég megnevezése: 

Név:   Hobbygross Erler GmbH 

Cím:   76865 Rohrbach, Grosse Ahlmühle 10, Németország 

Telefon:  +49/(0)6349-9934-0 

Fax:   +49/(0)6349 -9934-26 

Név:   Art-Export Bova Kft. 

Cím:   2021 Tahitótfalu, Szentendrei út 42. 

Telephely:  1106 Budapest, Maglódi út 25. 

Felelős személy: Vasné Bocskor Katalin, ügyvezető igazgató 

Telefon./fax:  +36-1/ 284-5855 

E-mail:  artexport@t-online.hu 

Internet:  www.hobbymuvesz.hu 

Sürgősen hívható telefonszám: +36-1/476-6464, +36-80/201-199 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat (ETTSZ) 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

 

2. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK 
Kémiai jellemzők 

Leírás:   epoxidgyanta/poliészter alapú termék 

Veszélyes összetevők: - 

Kiegészítő utalások: A felsorolt veszélyekre utalások teljes szövege a 16. pontban 

található. 

 

3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK 
Veszélyek megnevezése: - 

Az emberre és a környezetre vonatkozó különleges veszélyekre utalások: 

A termék az „Az EG termékeire vonatkozó általános besorolási irányelvek” számítási 

eljárásának alapján a jelenleg érvényes megfogalmazás szerint nem jelölésköteles.  

Osztályozási rendszer:  

Az osztályozás megfelel a jelenlegi EG-listának, azonban kiegészítették szakirodalomból 

átvett és a cégadatokkal. 

 

 

 

mailto:artexport@t-online.hu
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4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

Általános utasítások: semmiféle különleges intézkedés nem szükséges.  

Belélegzés után: friss levegőt kell biztosítani, panasz esetén orvoshoz kell 

fordulni. 

Bőrrel érintkezés után: tartós bőrizgatás esetén orvoshoz kell fordulni. 

Szembe kerülés után: a szemhéjak felemelésével, több percen keresztül folyóvízzel 

kell öblíteni a szemet, és orvoshoz kell fordulni. 

Lenyelés után:  azonnal orvoshoz kell fordulni.  

 

5. INTÉZKEDÉSEK TŰZ ESETÉN 
Megfelelő oltószerek: alkohollal szembenálló hab, széndioxid-fedés, vízpára, száraz 

homok, a levegő beáramlását lefedéssel kell megakadályozni. 

Biztonsági okokból nem megfelelő oltószerek: 

magas nyomás alatt lévő semleges gáz (pl. széndioxid). 

Speciális védőfelszerelés: védőmaszkot kell használni. 

                                                                                                                                                  

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN 
Személyvédelmi intézkedések: 

- kerülni kell a porképződést.  

- a gyújtóforrásoktól távol kell tartózkodni. 

- gondoskodni kell elegendő szellőztetésről. 

 

Környezetvédelmi intézkedések: csatornába vagy vízi környezetbe engedni nem szabad. 

 

Feltakarítás/összegyűjtés módszerei: 

A szennyezett anyagot hulladékként a 13. pontban leírtak szerint kell eltávolítani. 

A kiömlött anyagot szárazon megfelelő porszívóval vagy nedvesen seprűvel kell felszedni, és 

a helyi rendelkezési eljárások szerinti erre kijelölt tartályba kell gyűjteni.  

Porkeletkezés miatt szárazon nem szabad seperni. 

Kiegészítő utasítások: hulladék eltávolításra vonatkozó információk lásd a 13. pontot. 

 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
Kezelés 

Utasítások a biztonságos kezeléshez: 

Kerülni kell a gyúlékony és robbanásveszélyes porok képződését és a MAK-határértékek 

túllépését. 

Az anyag elektrosztatikusan feltöltődhet. 

Áttöltéskor földelt vezetékeket kell használni. 

Ajánlatos antisztatikus védőöltözetet, beleértve cipőt, hordani. 

Egyéni védőöltözet lásd 8. pont. 

A törvényes védelmi- és biztonsági előírásokat be kell tartani. 

 

Tűz- és robbanásvédelmi utasítások: semmiféle különleges intézkedés nem szükséges. 

Tárolás 

Tároló helységekre és tartályokra vonatkozó követelmények: 

Kerülni kell a szikrákat és más gyújtóforrásokat. Dohányozni tilos. 

A tartályokat szorosan zárva kell tartani. 

Száraz, jól szellőző helyen kell tárolni. 

Óvni kell a terméket a forróságtól és a közvetlen napsugártól. 



Más termékkel együtt tárolási utasítás: nem szükséges. 

Tárolási feltételekre vonatkozó további utasítások: jól zárt csomagokban hűvös és száraz 

helyen kell tárolni. 

Tárolási osztály: 

Osztályozás a munkahelyi biztonsági rendelkezések szerint. 

 

8. VESZÉLYEZTETETTSÉG KORLÁTOZÁSA /EGYÉNI 

VÉDŐFELSZERELÉS 
A műszaki létesítmények kialakítására vonatkozó kiegészítő utasítások:  

Nincsenek további utasítások, lásd 7. pont. 

Összetevők munkahelyre vonatkozó ellenőrizendő határértékekkel: 

Általános porhatárérték: 

MAK (TRGS 900) (Németország) 3 (a), ill. 10 ( E ) mg/m3 

A = alveolen…, E = belélegezhető 

Kiegészítő utasítások: az előállításkor érvényes listák szolgáljanak alapul. 

Egyéni védő felszerelés: 

Légzésvédelem: 

a munkahelyre vonatkozó határértékeken felüli porkoncentráció esetén az e célra 

engedélyezett védőálarcot kell hordani. 

Kézvédelem: 

védőkesztyű 

Kesztyűanyag: 

a megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem a további minőségi 

jellemzőktől is függ, és gyártónként különbözik. Mivel a termék több anyagból készül, a 

kesztyűanyagok tartóssága előre nem kiszámítható, és ezért használata előtt meg kell 

vizsgálni. 

A kesztyűanyagok áteresztés ideje: 

a pontos áteresztési időt a védőkesztyű gyártójától kell megtudni és azt betartani. 

Szemvédelem: 

porképződés esetén védőszemüveget kell hordani. 

Testvédelem: 

Megfelelő védőöltözetet kell hordani. 

A nyakon és a csuklón a lehetséges bőrizgatás vagy bőrgyulladás miatt kerülni kell a porral 

való érintkezést. 

 Érintkezés esetén alaposan le kell mosni a bőrfelületet. 

 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
Forma:    poralakú                               

Szín:     a termékjelölés szerint                                        

Szag:     jellegzetes 

Állapotváltozás: 

Olvadáspont/olvadási terület: › 50 °C 

Forráspont/forrásterület:  nincs meghatározva 

Lobbanáspont (°C):   nem használatos 

Öngyulladási hőmérséklet:  a termék nem öngyulladásos. 

Robbanásveszély: a termék nem robbanásveszélyes, azonban 

robbanásveszélyes por/levegőkeverék kialakulása 

lehetséges. 

Robbanáshatárok:   alsó: 30-80 g/m3 

Sűrűség 20 °C-nál:   1,20-1,70 g/cm3 



Oldhatóság/keveredési készség: 

vízben/vízzel:    oldhatatlan 

Oldószertartalom: 

szerves oldószer:   0,0 % 

Szilárd test tartalom:  100,0 % 

 

10. STABILITÁS ÉS REAKTIVÁLÁS 
Kerülendő feltételek:  rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs bomlás. 

Veszélyes reakciók:   veszélyes reakciók nem ismertek. 

Veszélyes bomlástermékek: a tűz esetén olyan bomlástermékek keletkezése 

lehetséges, mint pl. széndioxid, szénmonoxid, 

nitrogénoxid. 

 

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
Akut mérgezés: 

Primer izgatás: 

bőrön: a porlakkok helyi bőrizgatást tudnak okozni. 

szemben: izgató hatás lehetséges. 

túlérzékenység: túlérzékenységi hatás nem ismert. 

Kiegészítő toxikológiai utasítások: 

A termék az „Az EG termékeire vonatkozó általános besorolási irányelvek” számítási 

eljárásának alapján a jelenleg érvényes megfogalmazás szerint nem jelölésköteles.  

Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű felhasználás esetén tapasztalataink és a 

rendelkezésünkre álló információk szerint a termék az egészségre nem ártalmas. 

 

12. KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ ADATOK 
Általános utasítások: Víz veszélyességi osztály 1 (saját besorolás): gyengén vízveszélyes. 

 

13. UTALÁSOK A HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSÁRA 
Termék: 

Ajánlás: hulladékelszállítás a helyhatósági előírások szerint.  

Európai hulladékkatalógus: 

08 01 12 Festék- és lakkhulladék a 08 01 11 alá tartozók kivételével  

Nem tisztított csomagolások: 

Ajánlás: hulladékelszállítás a helyhatósági előírások szerint. 

 

14. SZÁLLÍTÁSI ADATOK 
Közúti szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE (határátlépésnél/belföldön) 

ADR/RID-GGVS/E osztály:  

Kemler szám: - 

UN szám: 

Veszélylista: - 

Árujelölés: - 

Tengerhajó szállítás IMDG/GGVSee: 

IMDG/GGVSee osztály: 

UN szám: - 

Címke:- 

Csomagolási osztály: - 

EMS szám: - 



Tengerszennyező: - 

Légi fuvar ICAO-TI és IATA_DGR: 

ICAO/IATA osztály: - 

UN/ID szám: - 

Címke: - 

Csomagolási csoport: - 

 

15. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 
Jogszabályi előírások 

Szabályozó irányelvek: 

67/548 EGK veszélyes anyagokra vonatkozó irányelv        

 

EU-direktívák szerinti jelölés: 

A termék a veszélyes anyagokra vonatkozó EU-direktívák szerint nem jelölésköteles. 

A vegyi anyagok kezelésénél a szokásos óvintézkedéseket kell figyelembe venni. 

Bizonyos készítmények különleges jelölése:  

Biztonságtechnikai adatlap hivatásszerű felhasználók kérése alapján beszerezhető. 

Nemzeti előírások: 

Munkahely biztonsági rendelkezések (BetrSichV) szerinti osztályozás: - 

Víz veszélyességi osztály (VwVwS idgF szerint:) 

WGK  1 (saját besorolás): gyengén vízveszélyes. 

 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Vonatkozó jogszabályok 

44/2000. (XII.27.)EüM rendelet és módosításai 

25/2000. (IX.30.)EüM –SZCSM együttes rendelet 

2000.évi XXV.Törvény 

A termék a minőségét a gyártástól számított min. 20 évig megőrzi. 

 

Az adatok tudásunk mai állapotán alapulnak, azonban nem vonatkoznak a 

terméktulajdonságok garanciájára és semmilyen szerződéses jogviszonynak nem szolgálnak 

alapjául. 

Adatlapot kiállító terület: termékbiztonsági osztály. 

Tárgyaló partner: termékbiztonsági osztály 


