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TERMÉK ADATLAP/BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 
 

1.  ANYAG/A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/IMPORTÁLÓ CÉG 

MEGNEVEZÉS 
 

Az anyag/a termék megnevezése: 

Név:    Ceraflex N 530/12510 Gel-Wachs transparent 

   12510 Gyertyazselé, átlátszó 

Termékkód: Ceraflex N 530/12510 Gel-Wachs transparent 
Iparágazat:  Műszaki ipar 

Összetétel  jellege: komponensek; adalékok 

Gyártó cég megnevezése: 

Név:   EXAGON GmbH. 

Cím:   Industriepark 202, D-78244 Gottmadingen 

Telefon:  +49 7731-97 70 07 

Fax:   +49 7731-97 70 09 

E-mail:  exagon@t-online.de 

Internet:  www.exagon.ch 

Importáló cég megnevezése: 

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 
Termékadattal kapcsolatos információért az alábbi telefonszámon kaphat felvilágosítást: 

   +36-1/284-5855, hétfőtől péntekig 08:00 és 16:00 óra között 

 

2. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK 
Vegyi jellemzés: 

Szilárd és folyékony parafinon alapuló puhaviasz, konzisztencia erősítő adalékokkal. 

CAS szám(ok): - 

Statisztikai áruszám: 2712 10 90 

Einecs szám(ok): - 

Veszélyes összetevők: nincsenek  

CAS szám:  - 

Részarány %:  - 

Besorolás:  - 
 

3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK 
A rendelkezésünkre álló ismeretek szerint a Veszélyes anyagokra vonatkozó EU irányelvek alapján 

veszélymegjelölés nem szükséges. 
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4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
Általános utasítások: 

A beszennyezett ruhaneműt azonnal el kell távolítani. 

Szembe kerülés esetén: 

Bő vízzel 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni. Huzamosabb panasz esetén orvoshoz kell 

fordulni. 

Bőrrel érintkezés esetén: 

A bőrt azonnal le kell mosni szappanos vízzel.  

Belélegzés esetén: 

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni. Nyugalom, friss levegő. 

Lenyelés esetén: 

A szájüreget azonnal ki kell öblíteni. 

 

5. INTÉZKEDÉSEK TŰZ ESETÉN 
Megfelelő oltószerek:  homok, hab, száraz oltószer, széndioxid 

Nem szabad használni: vizet 

 

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN 
Környezetvédelmi intézkedések 

A csatornába, vízi környezetbe és a föld mélyébe engedni nem szabad. 

 

Feltakarítás/összegyűjtés módszerei 

Forró termék: 

Ki kell hűteni. 

Hideg termék:  

Mechanikusan fel kell szedni és megfelelő tartályokban az újrahasznosításhoz, vagy a 

hulladékgyűjtéshez el kell juttatni. 

 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
Intézkedéseket kell az elektrosztatikus feltöltődés ellen. A termék csak akkor tud gyúlékony keveréket 

képezni, vagy elégni, ha a gyulladási pont feletti hőmérsékletre hevítik. Tároló- és munkahelyiségek jó 

szellőzése és szellőztetése. Jól szellőző száraz és hűvös helyen tárolandó. Nem szabad oxidációs 

anyagokkal együtt tárolni. 

Tűzosztály:  B 

Tárolási osztály: 11 (gyúlékony szilárdanyagok) 

 

8. VESZÉLYEZTETETTSÉG KORLÁTOZÁSA /EGYÉNI 

VÉDŐFELSZERELÉS 
Műszaki óvintézkedések 

Forró terméknél: 

A viaszgőzök és -párák kialakulását messzemenően kerülni kell. Amennyiben nem lehetséges 

kielégítő szellőzésről gondoskodni, adott esetben elszívó berendezést kell alkalmazni. 

 

Munka higiénia: 

Vegyi anyagokkal történő eljárás esetén a szokásos biztonsági intézkedéseket kell figyelembe venni. 

Munka után, étkezési szünetek előtt esetleges viaszszennyeződés esetén a bőrt vízzel és bőrkímélő 

tisztítószerrel kell tisztítani. Kerülni kell a viaszgőzök belélegzését. 
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Egyéni védőfelszerelés 

Légzésvédelem: 

Csak erős viaszgőz/-pára esetén pl. A2,A2/P2 vagy ABEK szűrővel ellátott maszkot kell használni. 

Kézvédelem: 

Huzamosabb bőrrel érintkezés esetén pl. nitrilkaucsukból, neopenből készült kesztyűk. 

Figyelembe kell venni a kesztyűgyártóknak az áteresztőképességgel és átitatódási idővel kapcsolatos 

adatait és a munkahelyi speciális feltételeket. 

Szemvédelem: 

Oldalvédővel ellátott védőszemüveg; spriccelési veszély esetén arcvédő pajzs. 

 

Egyéb:  

Ha fennáll a forró termékkel való érintkezés, hőálló, nehezen gyúlékony védőfelszerelést kell hordani. 

 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
Forma:       szilárd                                     

Szín:        transzparens 

Szag:        gyengén jellegzetes 

Száradási pont (DIN 51801):     40 – 100 °C 

Sűrűség 20 °C-nál (DIN 53217):    kb. 0,93 g/cm3 

Törmelék sűrűség (DIN 53466)(por/granulátum):  nem használatos 

Gőznyomás:       nem használatos 

Viszkozitás 120 °C-nál (DIN 53019):    ‹ 100 mPas 

Vízben oldhatóság 20 °C-nál:     nem oldódó 

Gyulladási pont:      › 180 °C 

Gyújtóhőmérséklet.      nem használatos 

 

10. STABILITÁS ÉS REAKTIVÁLÁS 
Termikus bomlás:     rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs  

Veszélyes bomlástermékek:    semmi szokatlan 

Veszélyes reakciók:     rendeltetésszerű felhasználás esetén nincsenek 

A következő vegyületekkel nem szabad 

kapcsolatba kerülni:     erős oxidációs anyagok, fluor 

 

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
LD50 akut orális ›2000 mg/kg (patkány) ( értékek az irodalomból)                                                                                             

 

12. KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ ADATOK 
Magatartás a környezeti szakaszokban: 

A kijelölt biológiai tisztítóberendezésekbe történő szakszerű bevitel esetén zavarok nem várhatók. A 

terméket lényegében véve mechanikusan lehet szétválasztani. Túlnyomó részben az iszapban történő 

elnyelés általi megszűntetés megy végbe. 

 

Általános utasítások: 

A terméket nem szabad ellenőrzés nélkül a környezetbe engedni. 
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13. UTALÁSOK A HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSÁRA 
Termék: 

A terméket az érvényben lévő előírások figyelembe vételével és adott esetben a hulladékszállítóval, ill. 

az illetékes hatóságokkal történt megbeszélés alapján gyűjtőbe vagy elégető létesítménybe lehet 

elszállítani. 

Nem tisztított kiszerelés: 

A nem tisztítható kiszerelést anyaghulladékként kell elszállítani. A teljesen kiürített kiszerelést 

megfelelő tisztítás után újrahasznosításra vagy szaküzembe lehet elszállítani. 

 

14. SZÁLLÍTÁSI ADATOK 
ADR/RID:   nem veszélyes rakomány 

GGVS/GGVE:   nem veszélyes rakomány 

IATA-TI:   nem veszélyes rakomány 

IATA/DGR:   nem veszélyes rakomány 

IMDG:    nem veszélyes rakomány 

GGVSee:   nem veszélyes rakomány 

 

15. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 
A termék a rendelkezésünkre álló ismeretek szerint nem veszélyes anyag, ill. a GefStoffV, ill. a 

megfelelő EU irányelvek szellemében nem veszélyes készítmény. 

 

Nemzeti előírások 

Hibarendelkezés:  Hibarendelkezés: melléklet 1 nincs megnevezve 

VbF szerinti osztályozás: nem tartozik a gyúlékony folyadékokra vonatkozó rendelkezés alá 

TA levegő:   nem alkalmazható 

Víz veszélyességi osztály: 1 gyengén vízveszélyes a VwVwS 1999.5.17 szerint 

 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 

Vonatkozó jogszabályok 

 

1. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. r., (módosítja: 

368/2004 (XII. 26.) Korm. r.  

       340/2004 (XII. 22.) Korm. r. 

2. Munkavédelemre vonatkozó előírások: 

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei 

 

Az idevonatkozó adatok megfelelnek az adott időben lévő tudásunknak és tapasztalatainknak. Semmi 

biztosítékot nem adnak a hibátlanságra, megbízhatóságra és tökéletességre vonatkozóan. A 

felhasználónak magának kell meggyőződnie, hogy minden közlés megfelelő és teljes-e. A felhasználó 

köteles az összes termák adatlapot/biztonságtechnikai adatlapot elolvasni és figyelembe venni. 

Kizárólagos felelősséggel tartozik a szükséges és előírt intézkedések betartásáért. 


