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Biztonsági adatlap 
Készült a 2015/830/EU bizottsági rendelet szerint 

 

Készítés dátuma: 2017.08.21.  1. verzió 

 

 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

 

1.1 Termékazonosító:  VITRAIL üvegfesték 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: 

Azonosított felhasználás:  Művészfesték, művészi, ipari és professzionális használatra. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

Gyártó:    ColArt International SA 

Cím:     5 Rue Rene Panhard, Z.I .Nord 72021 Le Mans Cedex 2 

Telefon:    +33 2 43 83 83 00 

Forgalmazó:   Art-Export Bova Kft. 

Cím:    1149 Budapest, Várna u. 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 (ETTSZ) 

Telefon: +36 80 201199 

 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: 

A termék az 1272/2008/EK EPT rendelet szerint veszélyes keverék.  

Osztályozás: 

Tűzveszélyes folyadékok Flamm. Liq. 3 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció STOT RE 1 H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a 

szerveket. 

A vízi környezetre veszélyes Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

2.2. Címkézési elemek:  VITRAIL üvegfesték  

Összetevők:    C9-C11 szénhidrogének, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, < 2 % aromás; Oldószer  

nafta (ásványolaj), közép, alifás 

Veszélyjel:    

Figyelmeztetés:   Veszély 

Figyelmeztető mondatok:  H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok: 

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol 

tartandó. Tilos a dohányzás. 

P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. 

P241 Robbanásbiztos elektromos/ szellőztető/világítóberendezés használandó. 

P242 Szikramentes eszközök használandók. 

P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. 

P260 A gőzök/permet belélegzése tilos. 

P264 A használatot követően a szennyezett bőrfelületet alaposan meg kell mosni. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett 

ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell 

vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon 

lélegezni. 

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 
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P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. 

P370 + P378 Tűz esetén: oltásra oltóhab, szén-dioxid, oltópor vagy vízköd 

használandó. 

P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 

P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 

P405 Elzárva tárolandó. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A helyi/országos előírásoknak 

megfelelően. 

Kiegészítő mondatok:  EUH066 „Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.” 

2.3. Egyéb veszélyek:  A termék nem tartalmaz PBT és/vagy vPvB komponenst. 

 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 

 

3.2. Keverékek: 

Termékazonosító Azonosítók Koncentráció Osztályozás 

C9-C11 szénhidrogének, n-alkánok, 

izoalkánok, ciklikus, < 2 % aromás; 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 

CAS szám: 64742-48-9 

ECHA szám: 919-857-5 

Regisztrációs szám: 

01-2119463258-33-xxxx 

30-60 % Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 

1 H304, STOT SE 3 H336 

solvent naphtha (petroleum), medium aliph.; 

Straight run kerosine; [A complex 

combination of hydrocarbons obtained from 

the distillation of crude oil or natural 

gasoline. It consists predominantly of 

saturated hydrocarbons having carbon 

numbers predominantly in the range of C9 

through C12 and boiling in the range of 

approximately 140 °C to 220 °C (284 °F to 

428 °F).]; 

Oldószer nafta (ásványolaj), közép, alifás; 

egyenesláncú kerozin (Nyersolaj vagy 

természetes benzin desztillációjából nyert 

szénhidrogének összetett elegye. Elsősorban 

telített, jellemzően C9-C12 szénatomszámú 

szénhidrogénekből áll, forráspont-tartomány 

140-220 °C (284 °F-428 °F). 

CAS szám: 64742-88-7 

EU szám: 265-191-7 

Index szám: 649-405-00-X 

10-30 Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 

1 H304, STOT RE 1 H372 

(central nervous system),  

Aquatic Chronic 2 H411 

cyclohexanone; 

ciklohexanon 

CAS szám: 108-94-1 

EU szám: 203-631-1 

Index szám: 606-010-00-7 

Regisztrációs szám: 

01-2119453616-35-xxxx 

5-10 % Flam. Liq. 3 H226, Acute 

Tox. inhal. 4 H332 

2-etilhexánsav-cirkónium só, Cirkónium-2-

etilhexanoát; 

2-ethylhexanoic acid, zirconium salt 

CAS szám: 22464-99-9 

EU szám: 245-018-1 

Regisztrációs szám: 

01-2119979088-21-xxxx 

< 1 % Repr. 2 H361d 

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban! 

 

 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

 

4.1. Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 

Általános információk:  Bármilyen rosszullét esetén forduljunk orvoshoz, s mutassuk meg az adatlapot. 

Belélegzés:   Az érintett személyt vigyük friss levegőre, tartrsuk melegen és nyugalomban, olyan  

helyzetben, amely kényelmes légzésre alkalmas. Biztosítsuk a nyitott légutakat. 

Lazítsuk meg a szoros ruházatot, például gallér, nyakkendő vagy öv. Ha a légzés 

nehéz, megfelelően képzett személyzet légzéstámogatást adhat oxigén adagolásával. 

Kérjünk orvosi segítséget. Helyezzük az eszméletlen személyt stabil oldalfekvésbe, 

és biztosítsuk a légzést. 

Lenyelés:   Öblítsük ki a sérült száját vízzel. Itassunk vele néhány kis pohárral vizet vagy tejet.  

Álljunk le az itatással, ha az érintett személy hányingert érez, mivel a hányás 

veszélyes lehet. Soha ne adjunk be semmit szájon át egy eszméletlen személynek. 

Helyezzük az eszméletlen személyt stabil oldalfekvésbe, és biztosítsuk a légzést. 

Tartsuk megfigyelés alatt a sérültet. Kérjünk orvosi segítséget. 

Bőrrel való érintkezés:  Mossuk le vízzel. 
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Szembe jutás:   Mossuk ki a szemet folyó vízzel, nyitott szemhéjjal. Bármilyen tartós panasznál  

forduljunk orvoshoz/szemészhez. 

Az elsősegély-nyújtók védelme: Az elsősegély-nyújtók használjanak megfelelő védőfelszerelést elsősegély-nyújtás  

közben. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 

Általános információk:  A leírt tünetek súlyossága függ a koncentrációtól és az expozíció hosszától. 

Belégzés:    Egyszeri expozíció a következő káros hatásokat okozhatja: fejfájás, hányinger,  

hányás, központi idegrendszeri depresszió, álmosság, szédülés, szétszórtság, 

szédülés, narkotikus hatás. 

Lenyelés:    Nincsenek specifikus tünetek. 

Bőrrel való érintkezés:   Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy repedését okozhatja. 

Szembe jutás:    Nincsenek specifikus tünetek. Kissé irritálja a szemet.  

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 

Tüneti kezelés. 

 

 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

 

5.1. Oltóanyag: 

Megfelelő oltóanyag:  A termék gyúlékony. Alkohollal szemben ellenálló hab, szén-dioxid, száraz por  

vagy vízköd. Használjunk a tűz környezetének megfelelő tűzoltószert. 

Alkalmatlan oltóanyag:  Ne használjunk erős vízsugarat, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: 

A tartályok hevesen megrepedhetnek vagy felrobbanhatnak a hevítésnél keletkező 

túlnyomás miatt. Gyúlékony folyadék és gőz. A gőzök begyulladhatnak szikrától, 

forró felülettől vagy parázstól. A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak. A 

szennyvízcsatornában kerülő tűzoltóvíz tüzet vagy robbanásveszélyt okozhat.  

A hőbomlás vagy az égés termékei lehetnek ártalmas gázok vagy gőzök. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:   Használjunk pozitív nyomású önálló légzőkészüléket (SCBA) és megfelelő védő- 

ruházatot - az EN469 szabványnak megfelelő tűzoltóruházat (beleértve a sisakot, 

védőcipőt és kesztyűt), ami alapvető védelmét biztosít vegyi baleseteknél. Kerüljük 

az égési gázok vagy gőzök belégzését. Ürítsük ki a területet. Tartózkodjunk a szél 

felőli oldalon, hogy elkerüljük a gázok, gőzök, ködök és füst belélegzését. Szellőz-

tessük ki a zárt tereket mielőtt belépünk. Hűtsük le a tartályokat vízzel, és távolítsuk 

el őket a veszélyövezetből, ha biztonságosan megtehető. A lángnak kitett edényeket 

a tűz kialvása után is hűtsük vízzel. Ha a szivárgás vagy a kifolyás nem gyulladt 

meg, használjunk vízpermetet a gőzök eloszlatására és a kifolyást elhárító emberek 

védelmére. Kerüljük a termék vízi környezetbe jutását. Gyűjtsük vissza a kifolyt 

vizet, hogy távol tartsuk a csatornáktól és vízfolyásoktól. Ha vízszennyezés 

veszélye merül fel, értesítsük az illetékes hatóságokat. 

 

 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: 

Használjuk a 8. szakaszban leírt védőruházatot. Semmilyen intézkedés nem 

végezhető megfelelő képzés nélkül, vagy ha személyes kockázatot jelent. Ürítsük ki 

a területet. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Tilos a dohányzás, szikra, láng vagy 

más gyújtóforrás a kiömlés közelében. Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruháza-

tot. Kerüljük a por és gőz belélegzését. Ha a szellőztetés nem kielégítő, megfelelő 

légzésvédőt használjunk. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: 

Kerüljük a csatornába, vízfolyásokba vagy a talajra történő kijutást. Kerüljük a vízi 

környezetbe jutást.  

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai: 

Használjuk a 8. szakaszban leírt védőruházatot. Azonnal tisztítsuk fel a kiömlött 

anyagot, és biztonságosan ártalmatlanítsuk a hulladékot. Távolítsuk el az összes 

gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Tilos a dohányzás, szikra, láng vagy 

más gyújtóforrás a kiömlés közelében. Ne hagyjuk, hogy az anyag 

robbanásveszélyes helyzetbe kerüljön. Kis mennyiségű papírtörülközővel itassuk fel 

és biztonságos helyen hagyjuk elpárologni. Miután a párolgás befejeződött, 

helyezzük a papírt megfelelő hulladéktároló tartályba és tömítse biztonságosan. A 

szennyezett területet bő vízzel öblítsük le, majd a kiömlés kezelése után alaposan 

mossuk le. Veszélyes a környezetre. Ne öntsük ki a csatornába. A hulladékkezelés-

hez lásd a 13. szakaszt.  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Lásd a 8., 11., 12. és 13. szakaszt! 
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 

Olvassuk el és kövessük a gyártó ajánlásait. Használjuk a 8. szakaszban leírt 

védőruházatot. Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és állati takarmányoktól. 

Óvatosan kezeljük az összes csomagot és tartályt a kiömlések minimalizálása 

érdekében. A tartályt szorosan zárjuk le, ha nem használjuk. Kerüljük a köd-

képződést. A termék gyúlékony. Tartsuk távol hőtől, forró felületektől, szikrától, 

nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás. Feltehetően károsítja a 

születendő gyermeket. A terhes vagy szoptató nőknek nem szabad ezzel a termékkel 

dolgozniuk, ha fennáll az expozíció veszélye. Kerüljük a vízi környezetbe jutást. Ne 

kezeljük mindaddig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvastuk és 

meg nem értettük. A sérült csomagokat ne kezeljük védőfelszerelés nélkül. Ne 

használjuk újra a kiürült tartályokat. 

Munkahigiéniai előírások:  Ha a bőr beszennyeződött, azonnal mossuk le. A szennyezett ruhát vegyük le és az  

újrafelhasználás előtt mossuk ki. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 

Elzárva tárolandó. Tartsuk távol oxidálószerektől, hőtől és nyílt lángoktól. Csak az 

eredeti tartályban tároljuk. A tartályt szorosan lezárva, hűvös, jól szellőztetett 

helyen, függőlegesen tartsuk. Védjük a tartályokat a sérüléstől. Tárolási osztály 

Gyúlékony folyadékok. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): 

Lásd az 1.2. szakaszt! 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek: 

Expozíciós határértékek:  Az adatlap készítésekor érvényes 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes 

rendeletben a komponensekre előírt munkahelyi expozíciós határértékek. 

 

Megnevezés 
 

CAS-szám 
ÁK-érték 

mg/m3 

CK-érték 

mg/m3 

MK-érték 

mg/m3 

Jellemző 

tulajdonság/hivatkozás 

CIKLOHEXANON 108-94-1 40,8 81,6  b, i, II.1. EU1 

b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből 

származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik 

figyelembe; 

i: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); 

EU1 

 

 

91/322/EGK irányelvben közölt érték; 

 CSÚCSKONCENTRÁCIÓ 

Kategória 

jele 

KATEGÓRIA (BESOROLÁS) ÉRTÉKE 

(CK) 

IDŐTARTAMA 

(perc) 

MŰSZAKONKÉNTI 

GYAKORISÁGA(b) 

II. FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK  

Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül  

II.1: Felezési idő < 2 óra 

4 x ÁK 15 4 

(b) A II. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték 15 

perces átlagérték és a túllépési tényező 4. (A túllépési tényező fejezi ki, hogy a CK-

érték hányszorosa az ÁK-értéknek.) Az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai 

között legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb 

időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A 

csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem 

haladhatja meg. 

Egyéb gyártói adatok:  

Ciklohexanon:   TWA, 8h: 10 ppm – bőr; 15 perc: 20 ppm – bőr 

8.2. Az expozíció ellenőrzése: 
Megfelelő műszaki ellenőrzés: Biztosítsunk megfelelő szellőzést. 

Személyi védőfelszerelés:  
SZEMVÉDELEM:  Kerüljük a szemmel való érintkezést. Nagyméretű kifolyásnál a jóváhagyott  

szabványnak megfelelő szemüveget viseljünk, ha a kockázatértékelés azt jelzi, hogy 

szemmel való érintkezés lehetséges. 

KÉZVÉDELEM:   Nincs szükség különleges kézvédelemre. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. 

BŐRVÉDELEM:   Viseljünk megfelelő ruházatot, hogy megakadályozzuk a folyadékkal való  

érintkezést és a gőzzel való ismételt vagy hosszantartó érintkezés lehetőségét. 
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LÉGZÉSVÉDELEM:  Nincs konkrét ajánlás. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Nagy mennyiségek esetén,  

ha a szellőztetés nem megfelelő, viseljünk megfelelő légzésvédőt. 

Munkahigiéniai előírások:  Kezelés után alaposan mossunk kezet. Ne együnk, igyunk és dohányozzunk a  

termék használata közben. A szennyezett ruházatot újrafelhasználás előtt mossuk ki. 

Környezeti expozíció-ellenőrzés: A tartályt szorosan zárjuk le, ha nem használjuk. Kerüljük el a környezetbe jutást. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:  

Külső jellemzők:   Különböző színárnyalatú folyadék. 

Szag:    Oldószeres. 

Szagküszöbérték:   Nem áll rendelkezésre. 

pH:    Nem áll rendelkezésre. 

Olvadáspont/fagyáspont:  Nem áll rendelkezésre. 

Kezdő forráspont és forrásponttartomány (760 Hgmm): 

150-200 °C. 

Lobbanáspont:   30-40 °C (zárt kupa). 

Párolgási sebesség:  Nem áll rendelkezésre. 

Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): 

Nem áll rendelkezésre. 

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 

0,9 tf% 

Gőznyomás:   0,2 kPa. 

Gőzsűrűség:   Nem áll rendelkezésre. 

Relatív sűrűség (15 °C):   0,87-0,95. 

Oldékonyság (oldékonyságok): Vízben oldhatatlan. 

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: 

Nem áll rendelkezésre.  

Öngyulladási hőmérséklet:  > 200 °C.  

Bomlási hőmérséklet:  Nem áll rendelkezésre. 

Viszkozitás: 

- Dinamikus viszkozitás (40 °C): 5,8 x 10-5 mPa.s 

Robbanásveszélyesség:  A gőz robbanásveszélyes keveréket alkot a levegővel.  

Oxidáló tulajdonságok:  Nem oxidáló. 

9.2. Egyéb információk:  Nincsenek. 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

 

10.1 Reakciókészség:  Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

10.2. Kémiai stabilitás:  Normál környezeti hőmérsékleten, az előírt tárolási feltételek mellett és az ajánlott  

módon történő felhasználáskor stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: 

Heves reakció lehetséges oxidálószerekkel.  

10.4. Kerülendő körülmények: Kerüljük a hőt, lángokat és egyéb gyújtóforrásokat. A tartályok hevesen meg- 

repedhetnek vagy felrobbanhatnak a hevítésnél keletkező túlnyomás miatt. Meg kell 

akadályozni a sztatikus elektromosságot és a szikrák képződését. 

10.5. Nem összeférhető anyagok:  Oxidálószerek, savak. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Nem bomlik, ha az ajánlott módon használjuk és tároljuk. A hőbomlás vagy az égés  

termékei lehetnek ártalmas gázok vagy gőzök. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

Általános információk:  A terhesség és a szoptatás alatt ne érintkezzen a termékkel. A leírt tünetek súlyos- 

    sága az expozíció koncentrációjától és hosszától függ. Várható expozíciós utak:  

lenyelés, belégzés, szemmel vagy bőrrel érintkezés. 

a) akut toxicitás:   A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás számítási módszere alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

ATE belégzés (gázok):  89820,36 ppm 

ATE belégzés (gőzök):  219,56 mg/l 

ATE belégzés (porok/ködök): 29,94 mg/l  

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás számítási módszere alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Állatkísérletek:   EUH066 „Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.” 
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c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: 

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás számítási módszere alapján az 

osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: 

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozási előírások alapján az osztályozás 

kritériumai nem teljesülnek. 

e) csírasejt-mutagenitás:   A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozási előírások alapján az osztályozás  

kritériumai nem teljesülnek. 

f) rákkeltő hatás:    A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozási előírások alapján az osztályozás  

kritériumai nem teljesülnek. 

Egyetlen komponense sem szerepel az IARC listáiban. 

g) reprodukciós toxicitás:   A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozási előírások alapján az osztályozás  

kritériumai nem teljesülnek. 

Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. 

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozási előírások alapján STOT SE 3 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Célszerv: központi idegrendszer. 

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozási előírások alapján STOT RE 1 

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. 

j) aspirációs veszély:  A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozási előírások alapján az osztályozás  

kritériumai nem teljesülnek. 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

 

12.1. Toxicitás:   A CLP osztályozás számítási módszere alapján Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a  

vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:  
Nincs elérhető adat. 

12.3. Bioakkumulációs képesség:  Nincs elérhető adat. 

12.4. A talajban való mobilitás:    Nincs elérhető adat. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 

A termék nem tartalmaz PBT és/vagy vPvB komponenst. 

12.6. Egyéb káros hatások: Nem ismeretesek. 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

 

13.1 Hulladékkezelési módszerek: 

Hulladék azonosító kód:  A javasolt hulladék azonosító kódok csak ajánlások, amit a hulladék keletkezési  

körülményei és tulajdonságai módosíthatnak, ezért új besorolásra lehet szükség. 

 

Szermaradék/hulladék:  A szermaradék szerves folyadékokat tartalmazó veszélyes hulladék. Hulladék  

veszélyességi kategória: HP 3 „Tűzveszélyes”, HP 5 „Célszervi toxicitás (STOT)/ 

aspirációs toxicitás”, HP 14 „Környezetre veszélyes (ökotoxikus)”. 

A hulladék keletkezését csökkentsük minimálisra vagy kerüljük el, ahol csak lehet. 

A terméket használjuk fel újra vagy hasznosítsuk újra, ahol csak lehet. Az anyagot 

és a tartályt biztonságosan ártalmatlanítsuk. A hulladékkezelésnél vegyük figyelem-

be a termék kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat. Óvatosan járjunk el, ha 

kiöblített vagy nem alaposan megtisztított edényeket kezelünk. Az üres konténerek 

vagy hajók szermaradékokat tartalmazhatnak, és ezért potenciálisan veszélyesek 

lehetnek. A hulladékot engedélyezett hulladéklerakó helyre kell vinni ártalmatlaní-

tani a vonatkozó előírásoknak (2012. évi CLXXXV. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) 

Kormány rendelet, 343/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet) megfelelően.  
 

 

 

08 

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), 

RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK 

GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS 

FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

08 01 

festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék 

08 01 11* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és 

lakkhulladék 
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Kiürült, tisztítatlan csomagolás:  Veszélyes hulladék. A szennyezett csomagolást engedéllyel rendelkeező hulladék- 

feldolgozó céggel kell ártalmatlanítani, a nemzeti és helyi előírások (2012. évi 

CLXXXV. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet, 442/2012. (XII. 29.) 

Kormány rendelet) figyelembe vételével. Az üres és tisztított üvegekeket ne 

használjuk fel újra. 

15 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM 

HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékot) 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladék 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

 

A termék a szállítási szabályozások (ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA) szerint 

osztályozva veszélyes áru. 

14.1. UN-szám:   1263 

14.2.  Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 

ADR / RID:   FESTÉK / PAINT 

IMDG:    PAINT (2-methoxy-1-methylethyl acetate) 

IATA:    PAINT 

Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3 

- veszélyességi bárcák: 3   (ADR/RID, ADN) 

     (IMDG, ICAO/IATA) 
- szállítási kategória: 2 
- alagút-korlátozási kód: D/E 
- veszélyt jelölő számok: 30 

14.3. Csomagolási csoport: III. 

14.4. Környezeti veszélyek: 

ADR / RID:   Nem veszélyes a vízi környezetre. 

IMDG:    No. 

IATA:    No. 

14.5. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: 

Az üvegeket tartsuk szorosan lezárva, élelmiszerektől, élvezeti szerektől, hőtől, 

szikrától és nyílt lángtól távol. 

Vízi és légi szállítás előtt egyeztessen szállítási biztonsági tanácsadóival. 

Korlátozott mennyiség:   5 L.  

Alagút-korlátozási kód:   D/E.  

Különleges előírás:   163, 367, 650. 

IMDG:    EmS: F-E, S-E. 

14.6. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: 

Nem alkalmazható. Ömlesztett szállítása nem engedélyezett. 

 
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ 

jogszabályok: 

SEVESO III:   VITRAIL üvegfesték 

Veszélyességi osztályok az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 
Küszöbmennyiség tonnában 

alsó     felső   

P5.c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK A P5.a és a P5.b szakaszba nem tartozó, 

a 2. vagy a 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok 5000 50000 

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) 
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2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

219/2011. (X. 20.) Kormány rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről  

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Nem készült. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 

A biztonsági adatlapra vonatkozó információk: 

A biztonsági adatlapot a gyártó 2016.05.13-án felülvizsgált, angol nyelvű biztonsági 

adatlapja (3013642102411-LB VITRAIL COLOURS SDS [ENGLISH]) alapján 

készítette: Czikó bt. (e-mail: cziko.laszlo@chello.hu; mobil: +36 20 9441988). 

A 2. és 3. szakaszban lévő H-mondatok: 

H226     Tűzveszélyes folyadék és gőz.  

H304    Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H332    Belélegezve ártalmas. 

H336     Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H361d    Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. 

H372     Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (meg kell adni az expozíciós útvonalat,  

ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt) 

károsítja a szerveket (vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek) 

H411    Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H412     Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Rövidítések: 

Flam. Liq.   Flammable Liquid / Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Acute Tox. inhal.   Acute Toxicity inhalation / Heveny mérgezőképesség belélegezve. 

Repr.    Reproductive toxicity / Reprodukciós toxicitás. 

STOT SE   Specific target organ toxicity – single exposure/Célszervi toxicitás – egyszeri  

expozíció. 

STOT RE   Specific target organ toxicity – repeated exposure / Célszervi toxicitás – ismétlődő  

expozíció. 

Asp. Tox.   Aspiration Toxicity / Aspiration hazard / Aspirációs veszély. / Aspirációs toxicitás. 

Aquatic Chronic   Vízi krónikus. 

ADN    Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par  

voie de navigation intérieure / A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról 

szóló Európai Megállapodás. 

ADR    Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses  

par Route / A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai 

megállapodás. 

CAS    Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat. 

CLP    Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures. 

EPT    The European Parliament and the Council / Európai Parlament és a Tanács 

EU    European Union / Európai Unió. 

EüM    Egészségügyi Miniszter. 

EmS    Emergency Schedule / Vészhelyzeti ütemterv. 

IATA     International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 

IBC     Intermediate Bulk Container / Nagyméretű csomagoló eszköz 

ICAO    International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 

IMDG    International Maritime Code for Dangerous Goods / A veszélyes áruk tengeri  

szállításának szabályzata. 

LD50    Lethal dose 50 percent / 50 százalékos heveny mérgezőképesség (közepes halálos  

dózis). 

MARPOL   International Convention for the Prevention of Pollution From Ships. 

MK    Maximális koncentráció. 

OES     Occupational Exposure Standard / Foglalkozási Expozíciós Szabvány 

PBT    Persistent, bioaccumulative, toxic/perzisztens, bioakkumulatív, mérgező- 

PNEC    Predicted No Effect Concentration / Előre jelzett hatásmentes koncentráció. 

RID    Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par  

chemin de fer / A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, 

a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. függelékének 1. melléklete. 

TWA    Time-Weighted Average / nyolc órás idővel súlyozott átlag 

UN    United Nations/ENSZ, Egyesült Nemzetek Szervezete. 

VM    Vidékfejlesztési Miniszter. 

vPvB    Very persistent, very bioaccumulative/nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív. 


