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BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 
 
1.  AZ ANYAG/A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/IMPORTÁLÓ CÉG  
MEGNEVEZÉSE 
 
Az anyag/a termék megnevezése: 
Név:    DEKA Transparent üvegfesték, különböző színű  
Termékkód: 02-00-tól 02-97-ig 
Felhasználás: Transparent üvegfestékek, hivatásos művészfesték. A DEKA 

Transparent üvegfesték használható üvegre, fémre, kerámiára, gipszre, 
kőre.  

Gyártó cég megnevezése: 
Név:   DEKA Textilfarben GmbH 
Cím:   Kapellenstrasse 18, D-82008 Unterhaching 
Telefon:  + 49 (0) 89/66 50 64-0 
Fax:   +49 (0) 89/611 76 51 
E-mail:  info@deka-farben.de 
Internet:  www.deka-farben.de 
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 
Sürgősen hívható telefonszám: +36-1/476-6464, +36-80/201-199 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

 

2. LEHETSÉGES VESZÉLYEK 
 
Xi  Irritatív 
R-10  Kismértékben tűzveszélyes 
R-36  Szemizgató hatású 
 

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK 
 
Keverék, műgyanta, szerves oldószerek, aromátlanított halogénezett szénhidrogének nélküli, 
alkoholban oldható festékanyagok. 
 
Összetevők:  CAS Nr.:  EG Nr.:   Rész %:    Jel és R-mondatok: 
1-metoxi-2-propilacetát: CAS Nr.: 108-65-6 EG Nr.: 607-195-00-7 50–70 %      Xi,R10,R36 
Üzleti titok:                                                                                                     10-30 %      Xi;R36 
1-metoxi-2-propanol: CAS Nr.: 107-98-82 EG Nr.: 603-064-00-3      10-25 %      R10 
 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
 
Bőrrel érintkezés után: 
A bőrt gondosan le kell mosni szappanos vízzel.  
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Szembejutás után: 
A szemet óvatosan és alaposan bő vízzel kell öblíteni, adott esetben orvoshoz kell fordulni.  
Lenyelés után: 
A szájüreget vízzel kell öblíteni és vizet itatni.. Orvoshoz kell fordulni. Hánytatni nem szabad. 
Utasítás:  
Hosszantartó panasz esetén orvoshoz kell fordulni. 
 

5. INTÉZKEDÉSEK TŰZ ESETÉN 
 
Megfelelő oltószerek:  széndioxid, por, homok, hab, vízpára 
Nem megfelelő oltószerek: erős vízsugár az edényzet törésének megakadályozására 
 
A transzparent üvegfesték festék gyúlékony, ezáltal mérgező füstgázok, szénmonoxid (CO), 
széndioxid (CO2), kénoxid (SO) és nitrogénoxid (NO) keletkezhetnek. 
 

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN 
 
Egyéni óvintézkedések: 
Kerülni kell a bőrrel érintkezést és a szembejutást. 
Környezetvédelmi intézkedések: 
Föld mélyébe, vízi környezetbe és csatornába engedni nem szabad. 
Feltakarítás/összegyűjtés módszerei: 
A terméket folyadékmegkötő anyagokkal (pl. homok, kovaföld és általános kötőanyagok) kell 
felszedni, kisebb mennyiséget ronggyal kell feltörölni és szakszerűen hulladékként elvitetni, lásd 7. és 
13. pontok. 
 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 

Kezelés: 
Gondoskodni kell a munkahely szellőztetéséről. Kerülni kell a bőrrel érintkezést és a szembejutást. 
Gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Kerülni kell az elektrosztatikus feltöltődést. A vegyi anyagok, 
(TRGS 500) és festékek használatánál szokásos gondossággal kell eljárni, és be kell tartani a 
vonatkozó szabályokat. 
Fröccsenés: 
A gőzöket nem szabad belélegezni. Nem szabad személyekre spriccelni vagy locsolni. Gondoskodni 
kell a jó szellőzésről, „Spritz”-kabin, szükség esetén: szemvédelem, védőruházat, légzésvédelem. 
Tárolás: 
Az edényzet szorosan zárva, hűvös helyen tartandó. Kerülni kell az elektrosztatikus feltöltődést és a 
szikraképződést. Élelmiszertől és élvezeti cikkektől távol tartandó. VCI raktározási osztály: 3A, 
tűzveszélyes folyékony anyagok. 
 

8. VESZÉLYEZTETETTSÉG KORLÁTOZÁSA /EGYÉNI 
VÉDŐFELSZERELÉS 
 

Általános óvintézkedések: 
Kerülni kell a szembejutást és a bőrrel érintkezést. Gondoskodni kell a munkahely 
szellőztetéséről. Ruházat: pamut, természetes szálak, semmiféle olyan textília, amely tűz 
esetén veszélyesen megolvadhatnak pl. szintetikus anyagok. 
Munka higiénia: 
A beszennyezett, átitatódott ruházatot le kell cserélni és hideg szappanos vízzel kitisztítani. 
Szünetek előtt és a munka befejezése után szappanos vízzel kezet kell mosni. Használat 
közben enni, inni, dohányozni, szipákolni nem szabad. Egyszer használatos gumikesztyű 
hasznosnak bizonyul. 
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Összetevők a munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékekkel: 
1-metoxi-2-propilacetát            CAS Nr.: 108-65-6          MAK 110 mg/m3        
1-metoxi-2-propanol                 CAS Nr.: 107-98-2          MAK 375 mg/m3   
Nagyobb mennyiségek ipari feldolgozása esetén. 
Kézvédelem: 
Oldószertaszító védőkesztyű, gumi, pl. nitrilkaucsuk, polikloroplen (CR), PVC, figyelembe kell venni 
a gyártó adatait az átitatódási időre vonatkozóan. 
Szemvédelem: 
Amennyiben fennáll a szembejutás veszélye, oldalfallal ellátott védőszemüveg. 
Légzésvédelem: 
Szükség esetén, elégtelen szellőzésnél, spricc alkalmazása, kombinációs szűrő A,B, E, K és P 
aeroszolok, partikula. 
Művészi festésnél rendszerint nem szükséges. Szükség esetén, nagyobb mennyiségek felhasználása 
esetén, nagyobb tartókat kell feltölteni, spricc alkalmazása stb. 
 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
Forma:   folyékony                                  
Szín:    különböző színek                                 
Szag:    észterszerű                          
Forráspont:   116-173 0°C*  
Gőznyomás, 20  0°C :  adatok nem állnak rendelkezésre 
Sűrűség , 20 °C:  >1,01 
Vízben oldhatóság:  nem elegyedő   
pH-érték, 20  0°C:  adatok nem állnak rendelkezésre, semleges                                                                                                           
Lobbanáspont:  ~ + 39   0°C    
Gyújtóhőmérséklet:  általában: gőzök gyulladásveszélyes elegyet képezhetnek. 
Robbanási határérték: általában: robbanásveszélyes gőz-/levegőkeverék kialakulásának 

lehetősége. 
(*irodalom szerinti  érték, oldószer) 
 

10. STABILITÁS ÉS REAKTIVÁLÁS 
 
Termikus bomlás: 
Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs.  
Öngyulladás: 
Gyúlékony. „Nedves” törlőrongyokat zárt fémdobozokban kell tárolni. 
Kerülendő anyagok: 
Erősen oxidáló anyagokkal nem szabad érintkezésbe hozni. 
 

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
 
Gyakorlati tapasztalatok 
Lenyelni nem szabad, hánytatni nem szabad. A festék oldószert tartalmaz 
R-36: Szemizgató hatású. Nagyobb tömeg hatása: a szembe spriccelések megszáradás után könnyű 
izgatást okozhatnak, és a szemet összeragaszthatják. 
Oldószer: nem bőrizgató, kísérleti nyúl, irodalom-adatok 

szemizgató, kísérleti nyúl, irodalom-adatok 
Egyéb adatok: 
A késztermékre vonatkozóak nem állnak rendelkezésre. 
LD 50* > 2000mg/kg orális, patkány 
(*a termék nyersanyagaiból meghatározva) 
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12. KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ ADATOK 
 
A késztermékre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre. Föld mélyébe, vízi környezetbe és 
csatornába nem szabad engedni. A helyi szennyvízhatóságok rendelkezéseit be kell tartani. 
 

13. UTALÁSOK A HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSÁRA 
 
Termék: 
Amennyiben visszanyerés vagy újrahasznosítás nem lehetséges, a hulladékelszállításra, pl. 
raktározásra, elégetési létesítményekre a mindenkori helyi rendelkezések és előírások az irányadók. 
Javaslat: gyűjtőhelyek létrehozása régi festékek és lakkok számára, pl. értékes anyag begyűjtő udvar 
vagy mozgó környezeti gyűjtő. 
Az AVV-szám a felhasználás utánra utal, javaslat: 08 01 11, Szerves oldószereket és veszélyes 
anyagokat tartalmazó festék-és lakk hulladékok. 
 
Csomagolás: 
Tiszta üres edényzetet visszanyerésre, újrahasznosításra lehet vinni. 
Nem tisztított üres edényzetet a benne volt összetevőanyagokként kell kezelni.   
 

14. SZÁLLÍTÁSI ADATOK 
Az ADR szerint veszélyes áru. 
UN 1263, festékek, VP III, veszélycédula 3 
 
GGV tengeri szállítás:  UN No. 1263 
    Festékre jellemző anyag 
    IMO osztály 3.3 
    IMDG-kód 3139 
    EMS No.: 3-05 
    MFAG Table No.: 310 
    Csomagolási csoport 3 
    Rakodási kategória: A 
 
Légi szállítás:   UN. No. 1263 

Festékre jellemző anyag 
Osztály 3 
Csomagolási csoport III 

 
Élelmiszertől és élvezeti cikkektől elválasztva kell tartani. 
 

15. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 
 
Szabályozó irányelvek: 
67/548 EGK Veszélyes anyagokra vonatkozó és 
1999/45 EK Veszélyes készítményekre vonatkozó irányelv 
 
Jelzés: 

 Xi              Irritatív 
 
R-mondatok: 
R-10  Kismértékben tűzveszélyes 
R-36  Szemizgató hatású 
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S-mondatok: 
S-2  Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S-7  Az edényzet légmentesen elzárva tartandó. 
S-16  Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás. 
S-23  A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. 
S-24/25  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. 
S-51  Csak jól szellőztetett helyen használható. 
 
ChemVOCFarbV, 2004/42/EG: 
VOC-tartalom:  < 40 %   <410 g/l 
 
A Transparent üvegfesték a művészfestékekhez tartozik, Zoll-Nr.: 32 13 1000. 
 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
Vonatkozó törvények és rendeletek: 
 
1. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról, (módosítja: 2004. évi XXVI. Tv., 2004. évi CXL. Tv.) 
és a vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.), EüM. Rendelet (módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCSM. 
Rendelet, I/2005 (I. 7.) FVM r., 61/2004 (VIII. 11.) EszCSM r., 73/2004 (VIII.11.) EszCSM r. 
2. Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:  98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet 

16/2001. (VII. 18.) KöM Rendelet 
3. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. r., (módosítja: 

368/2004 (XII. 26.) Korm. r.  
       340/2004 (XII. 22.) Korm. r. 
4. Munkavédelemre vonatkozó előírások: 

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

 
Ez a biztonságtechnikai adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, 
és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint rendeletei, 
44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítja a 33/2004. (V. 26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes 
anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek 
részletes szabályairól) előírásainak. 
 
A festék tartalmaz olyan oldószert, amelyek a TRGS 900 alá esnek és csekély mennyiségű 
formaldehidet. 
Be kell tartani az érvényes munkaegészségügyi és törvényi előírásokat. 
Nem gyerekjáték. 
 
A 2. pontban szereplő R-mondatok szövegezése: 
R-10  Kismértékben tűzveszélyes 
R-36  Szemizgató hatású. 
 
Az adatok tudásunk mai állapotán, valamint beszállítóink és gyártóink információin és tapasztalatain 
lapulnak. A Biztonságtechnikai adatlap a termékeket a biztonsági követelményeknek szellemében írja 
le. Az adatok nem szolgálnak a tulajdonságok garanciájaként.    
                                  
 
 


