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BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 

 

Kibocsátás időpontja: 2014.10.31. 

 

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása: 

 

    Készítmény neve:  3D lakk, Petra 3D lack, CRYSTAL DROP FINISH 

Alkalmazás:  hobbi termék 

Gyártó cég:  Pentacolor Kft., H-1103 Budapest, Gyömrői út 86.,  

                        Tel.:06 1 260 7477, 06 1 431 0218,  Fax.: 06 1 262 1345 

                        www.pentacolor.hu 

Sürgősségi esetben: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

címe: 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2. 

tel: 06/80/20 11 99 (zöld szám), 06/1/ 476 64 64 

 

2. A veszély azonosítása: 

 

Jelenlegi ismereteink szerint, rendeltetésszerű használat esetén emberre nem veszélyes. 

 

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ: 

 

Összetétel: - Vizes alapú műanyag diszperzió. 

- Poliészter alapú glitter. 

- Csillámkő. 

 

4. Elsősegély nyújtási intézkedések: 

 

Belélegzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni. 

Ha bőrrel érintkezik: Bő vízzel, vagy vízzel és szappannal le kell mosni. Egyéni 

érzékenységnél irritáció léphet fel. 

   Lenyelés esetén:  Hánytatni kell. 

Szembe kerülésnél: azonnal bő vízzel alaposan ki kell öblíteni. 

Bármely baleset bekövetkezténél:  

A felsorolt azonnali intézkedések után javasolt orvoshoz fordulni. 

 

5. Tűzvédelmi intézkedések: 

 

Veszélyes bomlástermékek:  

Tűz esetén mérgező gázok képződhetnek. 

Oltóanyag: Vízpermet, hab, poroltó és szénsavoltó készülék. 

Egyéb információk:  Vizet használhat a veszélyeztetett tartályok hűtésére. 

 

6. Intézkedések baleset esetén: 

 

Személyre vonatkozó óvintézkedések: 
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 Viseljen védőfelszerelést. Kerüljük a szemmel, bőrrel való 

érintkezést. 

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: 

 Az anyagot közcsatornába és élő vizekbe juttatni tilos.  

A szennyezés mentesítés módszerei:  

 A kiömlött folyadékot földdel, homokkal, fűrészporral, stb. lehet 

felitatni. Megkötött állapotban nem számít veszélyes hulladéknak. 

Különleges intézkedés: Nem szükséges.  

 

7. Kezelés és tárolás: 

 

Kezelés:   Megfelelő szellőztetés mellett használja. 

Tárolás:  A terméket fedett, télen fűthető raktárban kell tárolni, 5-30°C 

között. 

 

8. Az expozíció ellenőrzése és egyéni védelem: 

 

Szemvédelem:  Védőszemüveg használata ajánlott.  

Testvédelem   Védőruházat, védő lábbeli használata ajánlott. 

Kézvédelem  Védőkesztyű, gumikesztyű használata ajánlott. 

Légzésvédelem:  Megfelelő szellőztetés mellett használja.  

Egyéb információ:  Ételektől, élvezeti cikkektől elkülönülten kell tárolni. A tároló 

edényt jól le kell zárni. 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 

 

Halmazállapot:  Viszkózus folyadék. 

Szín    Termékspecifikus. 

Szag   Enyhe szagú. 

Vízben oldhatóság: Korlátlanul (25oC). 

pH:    7-9. 

Sűrűség:   1,0-1,15g/cm3. 

Veszélyes bomlási anyagok:  

CO, CO2 

 

10.  Stabilitás és reakcióképesség: 

 

Veszélyes bomlástermék: Tűz esetén mérgező gázok képződhetnek. 

Veszélyes reakciók: Megfelelő tárolás mellett az anyag stabil.  

Távol tartandó:  Hőtől, gyújtóforrástól. 

 

11.  Toxikológiai információk: 

 

Szakavatott felhasználás esetén jelenlegi ismereteink szerint nem várható károsodás. 

(Bőrre, szembe kerülve egyéni érzékenység alapján irritatív hatású lehet.) 

 

12.  Ökológiai információk: 

 

Mérgező hatás nem ismert. Hígítatlanul, vagy nagy mennyiségben ne engedje a terméket 

csatornába, felszíni vizekbe. 
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13.  Ártalmatlanítási szempontok: 

 

A termék megkötött állapotban a környezetre és egészségre nem veszélyes. 

 

14.  Szállítási információk: 

 

Közúti (ADR), vasúti (RID), belvízi (ADNR), tengeri (IMDG), légi (ICAO-TI) és egyéb 

szállítási szempontból nem veszélyes anyag.  

Fagyveszélyes! Szállítani csak 5 és 30 oC között szabad! 

 

15.  Szabályozási információk: 

 

R és S mondat és egyéb jelölés nem szükséges. 

 

16.  Egyéb információk: 

 

Ezen információk, melyek termékünket jellemzik, és figyelembe veszik a biztonsági 

követelményeket, jelenlegi legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, tájékoztató 

útmutatónak tekintendők és nem foglalnak magukban garanciát. 

 

Pentacolor Kft. 

 

 

 

 


