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1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 
1.1. Termékazonosító:                   KREUL Magic Márványozófesték 

Kód:                                                 73201 – 73237, 73301 – 73337 / 73600, 73610, 73700 - 
73703, 73711, 73712, 73611 - 73613 / 732044, 732091 

 Kiszerelési méretek:   20 ml,. 30 ml / 6 x 20 ml, 4 x 20 ml / 216 x 20 ml, 90 x 20 ml 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt 
felhasználásai: 
Azonosított felhasználás:                Márványozó festék. Művészek és hobbyfelhasználók számára 
egyaránt. 
1.3. A biztonsági adatlap gyártójának és szállítójának adatai: 

Gyártó:       C. Kreul GmbH & Co.  
 

Cím:                       KG Carl-Kreul-Straße 2,  D-91352,  Hallerndorf 
Telefon:                                           0049 9545-925-0 
Fax:                                                  0049 9545-925-511 
E-Mail:                                              info@c-kreul.de 
Web www.c-kreul.de 
Információforrás: 
F&E Bettina Treiber b.treiber@c-kreul.de 
 
 

 
Forgalmazó:                                   Art-Export Bova Kft. 
Cím:                                                 1149 Budapest, Várna utca 6. 
Telefon/fax:                                     +36 1 2845855 
E-mail:                                             hobbymuvesz@artexport.hu 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: 
hobbymuvesz@artexport.hu 
1.4. Sürgősségi telefonszám:         Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
Telefon: +36 80 2011 
 
Telefon külföldön: +49 (0) 9545 925-0 

Fax külföldön: +49 (0) 9545 925-5 
 
(Hétfő – Csütörtök 8.00 – 17.00; Péntek 8.00 – 15.00)

mailto:info@c-kreul.de
http://www.c-kreul.de/
mailto:b.treiber@c-kreul.de
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2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: 

 
A termék az 1272/2008/EK EPT rendelet szerint veszélyes 
keverék. Ehhez a keverékhez az 1907/2006/EK EPT 
rendelet alapján biztonsági adatlapot kell kiadni. Az 
egészségi és/vagy környezeti veszélyekről további 
információ az adatlap 11. és 12. szakaszában található. 
 
Veszélyességi besorolás: 

Tűzveszélyes folyadékok Flam. Liq. 3   
 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció STOT 
SE 3    H336 Álmosságot vagy szédülést 
okozhat. 

2.2. Címkézési elemek: Kreul Márványozó festék 
 

Veszélyességet meghatározó összetevők:                                     
ciklikus <2% aromás (EG 918-481-9 és EG 919-857-5), 
1-metoxi-2-propanol (EG 203-539-1), szénhidrogének C10-
C13 és C9-C11, izoalkánok, n-alkánok.  
                                   
Figyelmeztető mondatok:              
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
 
Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok: 
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék 
edényét vagy címkéjét. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol 
tartandó. Tilos a dohányzás. 
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
P370+378 Tűz esetén: oltásra homok, szén-dioxid, száraz tűzoltó por használandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 
engedélyezett hulladék- lerakóban. 
 
2.3. Egyéb veszélyek:      
Gyúlékony folyadék és gőz. A gőzök robbanásveszélyes 
keverékeket képezhetnek a levegővel. Ez az anyag éghető, 
és hő, szikrák, lángok vagy más gyújtóforrások (például 
statikus elektromosság, pilótafények, vagy mechanikus / 
elektromos berendezések) gyújtóforrása lehet. Tegyen 
óvintézkedéseket a statikus kisülések ellen.      
PBT vagy vPvB anyag: nem releváns. 
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3. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 
Kémiai jellemzés:  

Szintetikus gyantákon és szerves oldószereken alapuló készítmény. 

 
3.1 Anyag információ 

Fő összetevő 
- 
INDEX szám. - 
EG Szám - 
CAS Szám - 
REACH Reg. Szám: - 
1272/2008-es rendelet szerinti besorolás: 

 
Veszélyes szennyeződések 
- 
INDEX Szám - 
EG Szám - 
CAS Szám - 
REACH Reg. Szám: - 
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3.2 Készítmény/Keverék jellemzői: 

 

25 - 50 % 1-Metoxy-2-propanol 
INDEX Szám 603-064-00-3 
EG Szám 203-539-1 
CAS Szám 107-98-2 

REACH Reg. Szám: 01-2119457435-35-XXXX 

1272/2008-as rendelet szerinti besorolás:    Flam. Liq. 3 H226;    STOT SE 3 H336 

10 - 15 % Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok <2% 
aromás1  

INDEX Szám 649-327-00-6 
EG Szám 919-857-52 
CAS Szám 64742-49-0 
REACH Reg. Szám: 01-2119463258-33-XXXX 

1272/2008-as rendelet szerinti besorolás:      Flam.  Liq. 3  H226;    Asp. Tox. 1 H304; 

 STOT SE 3 H336; EUH066 

5 - 10 % Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, Izoalkánok, Ciklikusok, Aromások 
< 2%1  

INDEX Szám - 
EG Szám 918-481-92 
CAS Szám - 
REACH Reg. Szám: 01-2119457273-39-XXXX 

1272/2008-as rendelet szerinti besorolás:   Asp. Tox. 1 H304; EUH066 

5 - 10 % 2-Metoxy-1-metiletil acetát 
INDEX Szám   607-195-00-7 
EG Szám   203-603-9 
CAS Szám   108-65-6 

REACH Reg. Szám: 01-2119475791-29-XXXX 

1272/2008-as rendelet szerinti besorolás:   Flam. Liq. 3 H226 

*minimum besorolás 

 
1 A VO 1272/2008 szabvány szerinti P megjegyzés vonatkozik erre a termékre vagy egy vagy több 
komponensére. A benzol koncentrációja <0,1 Gew%. A besorolást és a címkézést karcinogénként (R45) 
nem szükséges elvégezni. 
 
2 A fent említett EC szám a CAS szám egyedi alcsoportja, amely a nemzetközi készletek referenciájaként 
szolgál. 
Kiegészítő információk: Az EC Szám oszlopban a "9" számmal kezdődő minden bejegyzés a Hivatalos Reg. 
szám publikálásáig - az ECHA által az anyag tekintetében bejelentett ideiglenes szám.
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A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban! 

 

 

4. ELSŐSEGÉLY-NYŰJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE: 

 

4.1. Általános információk: 

A szennyezett ruházatot távolítsa el. Minden kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is 
fennállnak, forduljon orvoshoz. Soha ne adjon semmit szájon át egy eszméletlen embernek. Az 
érintettet azonnal távolítsuk el a veszélyes területről. A tünetekről lásd a 11. részt. 

Szembe jutva:                                Távolítsuk el a kontaktlencséket, ha vannak. Azonnal mossuk ki 
a sérült szemét bő vízzel, nyitott szemhéjjal, legalább 10-15 percen keresztül. Forduljunk 
orvoshoz/biztosítsunk orvosi ellátást.  

Bőrrel érintkezve:                         A szennyezett ruházatot távolítsa el. Bőrrel való érintkezés után 
bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni a szennyezett felületet. NE használjon oldószert 
vagy hígítót. Bőrreakció esetén forduljon orvoshoz. 

Lenyelve: lenyelés esetén haladéktalanul inni kell vizet, amelyhez aktív szén használható. Ne 
hánytassa a sérültet. A spontán hányás során tartsa a sérült fejét lefelé fordított helyzetben a 
belégzés elkerülése érdekében. Minden esetben hívjon orvost a baleset helyszínére. 

Belélegezve:                                    Vigye friss levegőre, tartsa melegen és pihentetve, ha a légzés 
szabálytalan vagy leáll, mesterséges lélegeztetést kell adni. Eszméletlenség: oldalsó méreg - 
azonnal forduljon orvoshoz.4 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: A tünetek és jelek közé tartozik a 
fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, álmosság és szélsőséges esetekben a 
tudatvesztés. 

A termék komponensei által okozott hatások és tünetek tekintetében lásd a 

11. szakaszt. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Eszméletvesztés esetén: 
tájékoztassa a sürgősségi orvost. További utasítások: 4.1 

 

 

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 

5.1. Oltóanyag: 

 
Megfelelő oltóanyag:                     Szén-dioxid, hab, tűzoltópor és vízspray. TILOS használni:  vízsugár. 

 
Alkalmatlan oltóanyag:                Ne használjunk vízsugarat. A közvetlen vízsugár nem hatékony 

tűzoltáshoz, de használható a lángoknak kitett tartályok hűtésére, vagy 
robbanás megelőzésére. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből, azoknak az égéstermékeiből, illetve gázaiból származó 
különleges veszélyek: 
Használjon vízsugarat a személyzet védelmére és a veszélyeztetett tartályok lehűtésére. A tűzveszélyes 
edényeket vízzel le kell hűteni. Lehetséges a nyomás kialakulása és a tartályok felrobbanása. A tűz sűrű 
fekete füstöt eredményez. Ha a termék magas hőmérsékletnek van kitéve veszélyes bomlástermékek, 
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például szén-monoxid és széndioxid, füst és egyéb veszélyes komponensek keletkezhetnek. 
 
Különleges védőfelszerelés 
Tűz esetén: Hordozható légzőkészüléket kell viselni. Használjon vízsugarat a személyzet védelmére és a 
veszélyeztetett tartályok lehűtésére. Óvakodjon az újragyulladástól. Ne engedje, hogy a kioltó víz a 
csatornába kerüljön. A hatósági előírásoknak megfelelően távolítsa el a tűztörmeléket, és a szennyezett 
tűzoltó vizet. 
 
5.3 További információk 
Hasonlítsa össze a 3., 7., 8. és 10. részt. 

 

 

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIÖMLÉS ESETÉN 

 

 
6.1 Személyi óvintézkedések 

Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédőt / arcvédőt. Távolítsa el a gyújtóforrásokat. 
Megfelelő szellőzést kell biztosítani. NE lélegezze be a gőzt. Vigyázzon a személyek biztonságára. 
 

6.2 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések 
Folyadékot abszorbeáló anyaggal kell felvenni és a hulladékkezelési előírásoknak 
megfelelően kell eljárni. Ne engedje lefolyókba vagy folyókba. Ha a termék szennyezi a 
tavakat, a folyókat vagy a szennyvizet, akkor a helyi szabályozásoknak megfelelően 
tájékoztassa a megfelelő hatóságokat. További utasításokat lásd a 6.3 pontban. 
 

6.3 A tisztítás / összegyűjtés módszerei 
A kiömlött anyagokat nem éghető abszorbens anyagokkal kell tárolni és összegyűjteni, pl. 
homok, föld, vermikulit, diatómaföld; majd helyezze a tartályba a helyi előírásoknak 
megfelelően (lásd 13. pont). Tisztítsa meg lehetőleg mosószerrel; és kerülje az oldószerek 
használatát. További utasítások: 10. rész. 

 
 
6.4 További információ 

Lásd a 7, 8 és 10-es szekciókat. 
 
 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 

7.1 Biztonságos kezelés 
Meg kell akadályozni a levegőben lévő tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes gőzkoncentrációt, és a gőz 
koncentrációját a munkahelyi expozíciós határérték alatt kell tartani. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. 
Soha ne használjon nyomást ürítésre: a tartály nem nyomástartó edény. Ne hagyja az edényeket / tartályokat 
nyitva. Mindig tartsa ugyanolyan anyagú edényben, mint az eredeti. Ezenkívül a terméket csak azokon a 
területeken szabad használni, amelyekből kizárták a teljesen nyílt lámpákat és más gyújtóforrásokat. Az 
elektromos berendezéseket a megfelelő szabvány szerint kell védeni. Az előkészítés elektrosztatikusan 
feltölthet: mindig földelt vezetéket használjon, amikor az egyik tartályból a másikba kerül az anyag. Az 
használóknak antisztatikus lábbelit és ruházatot kell viselniük, és a padlónak vezetőképesnek kell lennie. 
Csak antisztatikusan felszerelt (szikra-mentes) eszközöket használjon. Tartsa be a munkavédelmi 
törvényeket (TRGS 500). Kerülje a bőrrel és a szemmel történő érintkezést. Kerülje a gőz és a köd 
belélegzését. A dohányzás, az étkezés és az ivás tilos az alkalmazási területen. Lásd a 8. pont szerinti 
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védelmi intézkedéseket. 
 
Óvintézkedések tűz és robbanás ellen:  
Gyúlékony folyadék és gőz. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A gyulladás veszélye fennáll 
hegesztéskor az üres tartályok mellett. A gőzök robbanásveszélyes keverékeket képezhetnek a levegővel. 
Tegyen óvintézkedéseket a statikus kisülések ellen. A szokásos tűzvédelmi intézkedések. 

 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az 

összeférhetetlenséggel együtt A tárolási feltételekre 
vonatkozó adatok: 

 
 
5 ° C és 30 ° C között tárolandó, száraz, jól szellőző 
helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol. 
Tartsa távol hőforrásoktól (például forró felületek), 
szikrától és nyílt lángtól. Tartsa szorosan lezárva a 
tartályt. 
 
Tippek az együttes tárolásra: 
Csak azonos tárolási osztályú anyagokat szabad együtt 
tárolni. Tartsa távol az oxidálószerektől, erősen lúgos és 
erősen savas anyagoktól. Az anyagot nem szabad olyan 
anyagokkal tárolni, amelyekkel veszélyes kémiai 
reakciók lehetségesek. 
 
A tárolóhelyiségekre és edényekre vonatkozó 
követelmények 
5 ° C és 30 ° C között tárolandó, száraz, jól szellőző 
helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol. Tilos 
a dohányzás. Tartsa szorosan a tartályt. A nyitott 
konténereket gondosan újra kell zárni, és függőlegesen 
kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Bár 
a termék tárolása és használata nem tartozik a 
törvényben meghatározott követelmények hatálya alá, a 
megfelelően tűzveszélyes folyadékok és a 
cseppfolyósított kőolaj-gáz szabályainak és elveinek 
tiszteletben tartása megfelelő ipari gyakorlatnak 
tekinthető az Egészség és Biztonság általános 
kötelezettségeinek teljesítésében a Munka 
törvénykönyve szerint. Tartsa be a címke 
óvintézkedéseit. 
 
További információ 
Tárolási osztály (VCI): 3A Gyúlékony folyékony anyagok 
 
Különleges felhasználások 
Lásd az 1.2 fejezetet. 
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8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM # 

 
8.1 Az adatlap készítésekor érvényes 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben a termék 

komponenseire előírt munkahelyi expozíciós határértékek  
 

 
1- Methoxy-2-propanol; CAS Szám 107-98-2 

Specifikáció: AGW 
Érték: 100 ml/m3 (ppm), 370 mg/m3 
Expozíciós határérték: 2 (I) 

 

Reprodukciót károsító anyagok: Y – a foglalkozási kitettségi határéték (AGW) és a biológiai 
határérték (BGW) megtartása esetén nem kell tartani reprodukciót károsító hatástól. 

Megjegyzés: DFG, EU 

 
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, Izoalkánok, Ciklikusok, Aromásak < 2%); EG Szám 
919- 857-5 
Specifikáció: AGW 
Érték: 100 ml/m3 (ppm) 
Expozíciós határérték: - 
Reprodukciót károsító anyagok: - 
Megjegyzés: szénhidrogén keverék 

 
Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, Izoalkánok, Ciklikusok, Aromásak < 2%); EG 
Szám 919- 481-9 
Specifikáció: AGW 
Érték: 100 ml/m3 (ppm) 
Expozíciós határérték: - 
Reprodukciót károsító anyagok: - 
Megjegyzés: Szénhidrogén keverék 

 
2- Methoxy-1-methylethyl acetát; CAS Szám 108-65-6 
Specifikáció: AGW 
Érték: 50 ml/m3 (ppm), 270 mg/m3 
Expozíciós határérték: 1 (I) 

Reprodukciót károsító anyagok: Y - a foglalkozási kitettségi határéték (AGW) és a biológiai 
határérték (BGW) megtartása esetén nem kell tartani reprodukciót károsító hatástól. 

Megjegyzés: DFG, EU 

 
DNEL/DMEL-Értékek 

1- Methoxy-2-propanol; CAS Szám 107-98-2 
Orális DNEL hosszú távú kitettség – szisztémás hatások  33 mg/kg átlag népesség 
Bőr DNEL hosszú távú kitettség – szisztémás hatások 183 mg/kg bw/d átlag népesség 

78 mg/kg bw/d dolgozó 
Inhalativ  DNEL hosszú távú kitettség – szisztémás hatások  43,9 mg/m3 átlag népesség 

369 mg/m3 dolgozó 

2- Methoxy-1-methylethyl acetát; CAS Szám 108-65-6 
Orális DNEL hosszú távú kitettség – szisztémás hatások  36 mg/kg átlag népesség 
Bőr DNEL hosszú távú kitettség – szisztémás hatások 320 mg/kg bw/d átlag népesség 



Biztonsági adatlap 
készült a 2006/1907-es rendelet szerint (az 
453/2010-es rendelet szerint felülvizsgálva) 

Nyomtatás: 
Felülvizsgálat: 
Felülírt verzió: 

07.05.2018 
07.05.2018 
22.12.2016 

Termék: 
KREUL Magic Márványozófesték 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
. 

C.Kreul GmbH & Co. KG Oldal: 9 21-ből 

 

   

 

796 mg/kg bw/d dolgozó 
Inhalativ  DNEL hosszú távú kitettség – szisztémás hatások  33 mg/m3 átlag népesség 

275 mg/m3 dolgozó 

PNEC-Értékek 

1-Methoxy-2-propanol; CAS Szám 107-98-2 
STP 100 mg/l (környezeti) 
víz 100 mg/l (környezeti) 
friss víz 10 mg/l (környezeti) 
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tengervíz lerakódás 
frissvíz lerakódás 
tengeri 
talaj 

1 mg/l 
52,3 mg/kg száraz súly 
5,2 mg/kg száraz súly 
4,59 mg/kg száraz 
súly 

(környezeti) 
(környezeti) 
(környezeti) 
(környezeti) 

 
2-Methoxy-1-methylethyl acetát; CAS Szám 108-65-6 
STP 100 mg/l (környezeti) 

víz 635 mg/l (környezeti) 
frissvíz 0,635 mg/l (környezeti) 
tengeri víz 0,064 mg/l (környezeti) 
lerakódás frissvíz 3,29 mg/kg száraz súly (környezeti) 
lerakódás tengeri 0,329 mg/kg száraz súly (környezeti) 
talaj 0,29 mg/kg száraz súly (környezeti) 

 

Foglalkozási expozíció ellenőrzése 
A személyi védőfelszerelés alkalmazása előtt a műszaki intézkedések és a megfelelő 
munkamódszerek alkalmazása elsőbbséget élvez. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. 
Amennyiben ésszerűen megvalósítható, ezt helyi elszívó szellőztetéssel és jó általános 
elszívással kell elérni. Ha ezek nem elegendőek a részecskék és az oldószergőzök 
koncentrációjának OEL alatt tartásához, akkor megfelelő légzésvédelmet kell viselni. 
A sérelmezett megelőző intézkedések hatékonyságának vizsgálatához megfelelő mérési 
módszerek mérési-technikai és nem műszaki vizsgálati módszereket is magukban foglalnak, mint 
például a veszélyes anyagok technikai szabályaiban olvashatóak (TRGS) 402.  

 

Személyes védőfelszerelések 
Munka közben ne egyen vagy igyon - tilos a dohányzás. Tartsa távol élelmiszerektől és italoktól. 
A szünetek előtt és a munka után mosson kezet. Kerülje a szembe és a bőrre jutást. A 
szennyezett vagy átitatott ruházatot azonnal távolítsa el. A személyes védőfelszereléseknek CE 
jelzésűeknek kell lenniük, mely szerint megfelelnek a vonatkozó szabványoknak. 

 

Légzésvédelem 
Vigyázzon a légzésvédelemre (lásd még a balesetek elkerülése részt). A nem megfelelően 
szellőző helyeken és a permetezés során szükséges a légzésvédelem. 
Légzőszervi szűrő (gáz): A1 (barna) 1000 ml / m3 (ppm)-ig 
A2 (barna), 5000 ml / m3 (ppm)-ig 

A3 (barna) 10000 ml / m3 (ppm)-ig 
A részleteket "a légzésvédő eszközök használatára vonatkozó szabályokból" kell levezetni (BGR 
190 (német rendelet)). 

 
   Bőrvédelem 

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Védjük a kezet III. kategóriás neoprén vagy nitril 
védőkesztyűvel (EN 374; áttörési idő ≥ 60 perc). A védőkesztyű 
kiválasztásánál vegyük figyelembe az összeférhetőséget, lebomlást, 
áttörési időt és áteresztőképességet. A védőkesztyűk vegyi anyagokkal 
szembeni ellenálló-képességét ellenőrizni kell használat előtt, mivel 
nem lehet kiszámítani. A kesztyű hordási ideje függ a felhasználás 
időtartamától és típusától. 

Oldószerálló védőkesztyűt kell viselni. A kesztyű anyagának kellően áthatolhatatlannak és az 
anyagnak ellenállónak kell lennie. Ellenőrizze a feszességet viselés előtt. A kesztyűket jól meg 
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kell tisztítani, mielőtt eltávolítják, majd jól szellőztetett helyen tárolni. A textil vagy a bőrkesztyűk 
teljesen alkalmatlanoka védelmi célra. A következő anyagok nem alkalmasak védőkesztyűkre a 
lebomlás, felpuffadás vagy alacsony áttörési idő miatt: Természetes gumi / természetes latex - 
NR. Ügyeljen a bőrápolásra. 
 
 
A következő anyagok alkalmasak védőkesztyűkhöz: 
Örökölt védelem 
Nitril gumi/Nitril latex – NBR (0,38 mm): áttörési idő 4 óra fröccsenésvédő 
Butyl gumi - Butyl (0,3 mm): áttörési idő 10 - 30 perc 

 
A felsorolt idõtartamokat 22 ° C-on végzett mérésekkel és állandó érintkezéssel javasoljuk. 
A felmelegedett anyagok, a testhő stb. által előidézett hőmérséklet és a hatásos 
rétegvastagság gyengülése a tágulás következtében jelentősen rövidebb áttörési időt 
eredményezhet. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a kesztyű gyártójával. A 
rétegvastagság 1,5-szeres növekedése / csökkenése megduplázza / felezi az áttörési időt. 
Ezek az adatok csak a tiszta anyagokra érvényesek. Az anyagok keverékére történő 
vonatkoztatás esetén ezeket a számokat csak tájékozódási ajánlatként lehet figyelembe 
venni. 
 
Szemvédelem 
Kerülje a szemmel való érintkezést. Használjon biztonsági szemüveget az EN 166:2001 
szerint. 
 

Testvédelem 
A személyzetnek természetes szálas vagy magas hőmérsékleten ellenálló szintetikus szálból 
készült antisztatikus ruházatot kell viselnie. A test minden részét meg kell mosni érintkezés után. 
Könnyű védőruházat. 

 

Az környezeti expozíció korlátozása és felügyelete 
Lásd a 6. és 7. részt. 

 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
9.1 Általános információ 

Halmazállapot: folyékony 
Szín: lásd: címkén 

Szag: jellemző 

 
9.2 Releváns biztonsági adatok 

Lobbanáspont: 25 °C DIN EN 22719 
Viszkozitás: > 20,5 mm2/s 
Sűrűség: (20 °C) 0,9 – 1,1 g/cm3 DIN 53217 
Robbanási határértékek: 
Alsó / Felső: 0,6 Vol.-% / 13,8 Vol.-% 
Gyulladási hőmérséklet: > 200 °C 
Gőznyomás: nem meghatározható (20 °C) 
pH-Érték: nem áll rendelkezésre 
Vízben való oldhatóság: oldhatatlan 
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9.3 További információk 

Nincs több elérhető fizikai-kémiai adat. 
 

 
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

 
10.1 Reakciókészség 

Tartsa távol az oxidálószerektől, erősen lúgos és erősen savas anyagokat az exoterm reakciók 
elkerülése érdekében. Lásd a 7. fejezetet. 

 

10.2 Kémiai stabilitás 
Ha megfelelően kezelik, akkor a termék kémiai stabilitást mutat. 

 
10.3 Lehetséges veszélyes reakciók 

Nincs, ha a rendeltetésszeren használják. További utasítások: 10.1 és 10.2. 
 

 
10.4 Kerülendő körülmények 

Csak olyan helyeken használja az anyagot, ahol nyílt láng, tűz és más gyúlékony források 
nincsenek. 
 

10.5 Összeférhetetlen anyagok 

Lásd a 10.1-es szekciót. 

 
10.6 Veszélyes bomlástermékek 

Ha a termék magas hőmérsékletnek van kitéve, veszélyes bomlástermékeket, például szén-
monoxidot és széndioxidot, füstöt és egyéb veszélyes összetevőket képezhet. 

 

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION # 

11.1 Toxikológiai hatások 

Akut toxicitás 

1- Methoxy-2-propanol; CAS Szám 107-98-2 

 Érték Faj Módszer Referencia 
LD50, 
Orális 

4016 mg/kg Patkány EU B1 ECHA 

LD50, Bőr > 2000 mg/kg Nyúl EU B3 ECHA 

Megjegyzé
s 

Az anyag/termék fel van tüntetve az (EC) 1272/2008as rendeletben. 

 
Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, Izoalkánok, Ciklikusok, Aromásak < 2%); EG 
Szám 919- 481-9 

 Érték Faj Módszer Referencia 
LD50, 
Orális 

> 5000 mg/kg Patkány OECD 401 ECHA 

LD50, Bőr > 5000 mg/kg Nyúl - ECHA 

LC50, 
inh.,4h, 

6100 mg/m2 Patkány - ECHA 
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por/pára 

LC50, 
inh.,4h, 
gőz 

> 4951 mg/m2 Patkány - ECHA 

Megjegyzé
s 

Az anyag/termék fel van tüntetve az (EC) 1272/2008as rendeletben. 

 
2- Methoxy-1-methylethyl acetát; CAS Szám 108-65-6 

 Érték Faj Módszer Referencia 
LD50, 
Orális 

5155 mg/kg Patkány OECD 401 ECHA 

LD50, Bőr > 2000 mg/kg Patkány OECD 402 ECHA 
LD50, Bőr > 5000 mg/kg Nyúl OECD 402 ECHA 

Megjegyzé
s 

Az anyag/termék fel van tüntetve az (EC) 1272/2008as rendeletben. 



Biztonsági adatlap 
készült a 2006/1907-es rendelet szerint (az 
453/2010-es rendelet szerint felülvizsgálva) 

Nyomtatás: 
Felülvizsgálat: 
Felülírt verzió: 

07.05.2018 
07.05.2018 
22.12.2016 

Termék: 
KREUL Magic Márványozófesték 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
. 

C.Kreul GmbH & Co. KG Oldal: 14 21-
ből 

 

   

 

Elsődleges irritáló hatás belélegzés után 
Az összetett oldószereknek a megadott munkahelyi expozíciós határértéket meghaladó gőzkoncentrációja 
káros hatással lehet az egészségre, például a nyálkahártyára és a légzőrendszerre, valamint a vese, máj 
és központi idegrendszerre. A tünetek és jelek közé tartozik a fejfájás, szédülés, fáradtság, 
izomgyengeség, álmosság és szélsőséges esetekben a tudatvesztés. 
 
a bőrön 
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy repedését okozhatja. A készítménnyel való ismételt vagy tartós 
érintkezés a természetes zsír eltávolítását és bőrön keresztüli felszívódást okozhat. 
 
a szemekre 
A szembe fröccsenő folyadék irritációt és visszafordítható károkat okozhat. 
 
lenyelés után 
Lenyelve ártalmas lehet. Ne hánytassa magát. Tünetek esetén a belégzést követő elsődleges irritáló hatás 
figyelhető meg. 
 
Szenzibilizáció 
Magáról a készítményről nincsenek adatok. 
 
Krónikus 
Magáról a készítményről nincsenek adatok. 

 
11.2 További toxikológiai információ 

 A készítmény az EU Általános besorolási irányelvének az utolsó kiadásban szereplő számítási módszere 
szerint kerül osztályozásra. 

 

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ 

 
12.1 Ökotoxicitás 

1- Methoxy-2-propanol; CAS Szám 107-98-2 

 Érték Faj Módszer Referencia 

LC50, hal, 96h > 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss OECD Irányelv 
203 

ECHA 

Megjegyzés - 

 
2- Methoxy-1-methylethyl acetát; CAS Szám 108-65-6 

 Érték Faj Módszer Referencia 

LC50, hal, 96h > 100 mg/l Oncorhynchus mykiss OECD Irányelv 
203 

ECHA 

LC50, hal, 14d 63,5 mg/l Oryzias latipes OECD Irányelv 
204 

ECHA 

EC50, daphnia 
magna, 48h 

> 500 mg/l Daphnia magna EU Módszer C 2 ECHA 

EC50, daphnia 
magna, 

> 100 mg/l Daphnia magna OECD Irányelv ECHA 
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21d   202, part 2  

EC50, algae, 96h > 1000 mg/l Pseudokirchneriella 
subcapitata 

OECD Irányelv 
201 

ECHA 

NOEChal, 14d 47,5 mg/l Oryzias latipes OECD Irányelv 
204 

ECHA 

NOECDaphnia 
magna, 21d 

100 mg/l Daphnia magna OECD Irányelv 
204, part 2 

ECHA 

NOEC algae, 96h > 1000 mg/l Pseudokirchneriella 
subcapitata 

OECD Irányelv 
201 

ECHA 

LOECalgae, 96h > 1000 mg/l Pseudokirchneriella 
subcapitata 

OECD Irányelv 
201 

ECHA 

Megjegyzés - 

 

Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, Izoalkánok, Ciklikusok, Aromásak < 2%); EG 
Szám 919- 481-9 

 Érték Faj Módszer Referencia 
LL50, hal, 48h > 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss OECD Irányelv 

203 
ECHA 

EL50, daphnia 
magna, 48h 

> 1000 mg/l Daphnia magna OECD Irányelv 
202 

ECHA 

EL50, algae, 72h > 1000 mg/l Pseudokirchneriella 
subcapitata 

OECD Irányelv 
201 

ECHA 

Megjegyzés - 

 
12.2 Perzisztencia / Degradáció 

1- Methoxy-2-propanol; CAS Szám 107-98-2 

Folyamat Lebomlási 
sebesség 

Idő Módszer Referencia 

DOC-Redukció 96 % 28 nap OECD Irányelv 
301E 

ECHA 

Megjegyzés - 

 
2- Methoxy-1-methylethyl acetát; CAS Szám 108-65-6 

Folyamat Lebomlási 
sebesség 

Idő Módszer Referencia 

Széndioxid-képződés 90 % 28 nap OECD Irányelv 
301F 

ECHA 

Oxigén fogyasztás 83 % 28 nap OECD Irányelv 
301F 

ECHA 

DOC-Redukció 99 % 28 nap OECD Irányelv 
301F 

ECHA 

Megjegyzés - 

 
Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, Izoalkánok, Ciklikusok, Aromásak < 2%); EG 
Szám 919- 481-9 

Folyamat Lebomlási 
sebesség 

Idő Módszer Referencia 

Oxigén fogyasztás 80 % 28 d OECD Irányelv ECHA 
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   301F  
Megjegyzés - 

 

12.3 Bioakkumulációs képesség 
Nincsenek adatok. 

 
12.4 Mobilitás 

Nincsenek adatok. 

 
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei  

Nincsenek adatok. 

 
12.6 Egyéb káros hatások 

Nincsenek adatok. 

 
12.7 További ökológiai információ 

Ne engedje a csatornába / felszíni vizekbe / felszín alatti vízbe. 
Magic Marble Fekete, ezüst, arany, réz, vulkanikus szürke matt, metál és neon színek: WGK = 2 veszélyes 
a vízre 
Mágikus Márvány Vörös, Narancssárga, Napsárga: WGK = 3 nagyon veszélyes a vízre Egyéb színek: 
WGK = 1 enyhén veszélyes a vízre 

 

13. Ártalmatlanítási szempontok 

 
13.1 Hulladékkezelési módszerek 
A hatósági előírások betartásával küldje veszélyes hulladékégető létesítménybe. A hulladékazonosító 
számok / hulladékleírások elosztását és elhelyezését az EGK szerint kell elvégezni, amely az iparág és a 
folyamat esetében jellemző. 
 
Ajánlás 
Az ártalmatlanítást a hatósági előírások szerint kell végrehajtani. 
 
13.2 Európai hulladék kódszám az AAV szerint 
EWC Szám: 08 01 11 szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és 
lakkhulladék 
 
13.3 Csomagolás 
Szennyezett csomagolás 
A szennyezett csomagolást, amennyire csak lehetséges, ki kell üríteni, és megfelelő tisztítás után újra 
felhasználható. A nem tisztítható csomagolást a közeggel azonos módon kell elhelyezni. 
EWC Szám 15 01 10 veszélyes anyagok maradványait tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolás 
Nem szennyezett csomagok 
EWC Szám: 15 01 02 műanyag csomagolás 
EWC Szám: 15 01 07 üvegcsomagolás
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14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 

 
14.1 ADR / RID és GVS / GGVE szárazföldi szállítás 

Besorolás: 3 Tűzveszélyes folyadékok 
 
 

 
Kemler-Kód: 30 
UN Szám: 1263 
Csomagolási besorolás: III 

Címke: 3 
Speciális jelölés: - 
Megfelelő szállítási név: 1263 – festékkel kapcsolatos anyag (Tartalmaz szénhidrogéneket 

és 1- Methoxy-2-propanolt.) 
Besorolási-Kód: F1 
Határérték: 5 L 

Alagútkorlátozás kód: 3 (D/E) 

 
14.2 Tengeri szállítás IMDG/GGVSea 

Besorolás: 3 
UN Szám: 1263 

Címke: 3 
Csomagolási besorolás: III 
EmS-Szám: F-E, S-E 
Tengeri szennyező: nem 
Megfelelő szállítási név: Festék (Tartalmaz szénhidrogéneket és 1-Methoxy-2-propanolt.) 

 
14.3 Légi szállítás ICAO-TI and IATA-DGR 

ICAO/IATA Besorolás: 3 
UN szám: 1263 
Címke: 3 
Csomagolási besorolás: III 
Megfelelő szállítási név: Festék (Tartalmaz szénhidrogéneket és 1-Methoxy-2-propanolt.) 

 
14.4 Megjegyzések 

A termék tartalmaz környezetre ártalmas anyagokat. 
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15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 
 
15.1 Európai rendelet 
Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag esetében kémiai biztonsági értékelés nem szükséges. 
 
15.2 Nemzeti előírások 
A veszélyes eseményekről szóló törvényi utasítás (StörfallV): I. melléklet, Nr. 6., 9b rendelet a 
tűzveszélyes folyadékokról: VbF-Besorolás: AII 
Kibocsátás-szabályozó intézkedés ("TA-Luft"): 3.1.7 Besorolás III Vízre veszélyes Besorolás: 
Magic Marble Fekete, ezüst, arany, réz, vulkanikus szürke matt, metál és neon színek: WGK = 2 veszélyes 
a vízre 
Mágikus Márvány Vörös, Narancssárga, Napsárga: WGK = 3 nagyon veszélyes a vízre Egyéb színek: 
WGK = 1 enyhén veszélyes a vízre 
 
15.3 További információk 
A termék az EGK irányelvek és a veszélyes anyagokról szóló rendelet (GefStoffV) szerint osztályozott. 
Ha a flakon ≤ 125 ml, akkor a következő H- és P-mondatok nem szükségesek H226, P210, P370 + 378. 
Besorolás: kivétel az 1999/45 / EGK RL szerint. 12-es termék elérhető. Kérjük, ellenőrizze a helyi 
előírásokat. 
Illékony szerves vegyületek (svájci): 67,42% - 77,69%, 12,79 g / 20 ml - 14,08 g / 20 ml, 0,639 kg / l - 
0,704 kg / l. 
A hirdetett felhasználás (1. szakasz) nem tartozik a 2004/42 / EK irányelv hatálya alá. 
 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 

 
16.1  Változások az utolsó verzióhoz képest 
Az utolsó változat teljesen megváltozott és teljes felülvizsgálaton esett át. Az előző kiadás 
módosításait a jobb oldali margó jelöli. 
 
16.2  Szakirodalom, Referencia és adatforrás 
Az 1999/45 / EK rendelet, legutóbb az 1907/2006 / EK rendelettel módosított  változata, 67/548 / 
EK rendelet, legutóbb a 2009/2009 / EK rendelettel módosított változata. 
Az 1907/2006 / EK REACH rendelet, legutóbb a 453/2010 / EK rendelettel módosított  változata, 
és az1272/2008 / EK rendelet, legutóbb a 790/2009 / EK rendelettel módosított változata. 
 
Internet 
http://www.baua.de  
http://www.arbeitssicherheit.de 
http://www.gischem.de 
 
16.3 A 2. és 3. részben feltüntetett H- és R-mondatok teljes szövege megfelel az 1272/2008 / EK 
rendeletnek. 
Tűzv. Foly. 3  
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
Belélegezve mérgező. Tox.1  
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. STOT SE 3  
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
 

http://www.arbeitssicherheit.de/
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Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv 
módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről 
REACH XVII. melléklet:             3, 28, 40. pont 
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi 
rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, 
a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) 
(legutóbbi egységes szerkezetű kiadás: 
2017.07.04.) 
Egészségügyi ellenőrzés:               A terméknek és komponenseinek kitett munkavállalókat nem kell 

egészség- ügyi ellenőrzés alá vonni, ha a kockázatértékelés alapján a 
munkavállalók egészségügyi és biztonsági kitettsége csak kismértékű, 
ill. ha betartjuk a 
98/24/EK tanácsi irányelvet. 

A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatoknak kitett  munkavállalók  egészségének  és  biztonságának  védelméről  (tizennegyedik  egyedi  
irányelv  a  89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (legutóbbi egységes szerkezetű 
kiadás: 2014.03.25.) 

 

 

* minimum besorolás 

 
EUH – mondatok 
EUH066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy repedését okozhatja. 
 
A minősítés céljából az információk értékelésére az 1272/2008 / EK rendelet 9. cikke szerint 
módszert alkalmaztak: 
Az 1272/2008 / EK rendelet szerinti osztályozás, VII. Melléklet (átváltási táblázat) 
 

16.4 Rövidítések és betűszavak 
 
 
ADR: Európai Vegyianyag-szállítási Közlekedés (Európai Vegyianyag-Megállapodás a veszélyes 
áruk nemzetközi közúti szállításáról) 

BImSchV: Rendelés a szövetségi immisszió-védelmi törvény megvalósításáért 
CAS: Chemical Abstracts Service 
DIN: A német szabványosítási intézet normája 
EK: Hatékony koncentráció 
EC50: Hatékony koncentrációk, 50 százalék 
EG: Európai Közösség 
EINECS: A létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke 
EN: európai szabvány 
GefStoffV: Veszélyes anyagokról szóló rendelet, Németország 
GHS: a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere 
IATA: Nemzetközi Légiszállítási Szövetség 
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IMDG: Nemzetközi Veszélyes Áruk Kódja 
LC50: halálos koncentráció, 50% 
LD50: Halálos dózis, 50% 
Log Kow: n-oktanol-víz megoszlási együttható 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet PBT: Tartós, bioakkumulálódó, toxikus 
RID: A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló rendeletek a veszélyes áruk nemzetközi 
szállításáról 
TRGS: Veszélyes anyagok technikai szabályai 
ENSZ: Egyesült Nemzetek (Vereinte Nationen) 
VOC: illékony szerves vegyületek 
vPvB: nagyon tartósan biológiailag felhalmozódó VwVwS: Vízveszélyesség hatósági szabályozása WGK: 
Vízre veszélyes osztály 

 
15.4 Biztonsági adatlap kiadása 

Laboratórium, Mrs. Dipl.-Ing. Treiber, b.treiber@c-kreul.de  
 

15.5 További információk 
Az adatok jelenlegi ismereteinken alapulnak. Az adatok megfelelnek a nemzeti és az EGK 
jogszabályoknak. Azonban ezek nem jelentenek garanciát semmilyen terméktulajdonságra, és 
nem hozhatnak létre jogilag érvényes szerződéses kapcsolatot.
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A terméket az 1. fejezetben említett alkalmazáson kívül nem szabad más célra használni, kivéve 

írásos engedéllyel. A felhasználó felel az érvényes jogszabályok teljesítéséért. 

Ez a biztonsági adatlap csak a Magic Marble esetében érvényes. Ez nem érvényes az adott 

árubemutató szekrényen vagy a berendezéseken elhelyezett egyéb termékekre. 


