
BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 
 

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklet szerint  

Kiállítás dátuma: 2009.01.04. Felülvizsgálva: 2009.09.29. 

 

1. A készítmény és vállalat megnevezése 
1.1. A termék megnevezése: Lefranc & Bourgeois Lamour lágy fekete alapozókúp. 

 A készítmény felhasználási köre: rézkarc alapozó. 

1.2. Vállalat: ColArt International SA 

 5 Rue Rene Panhard, Z.I. Nord 

 72021 Le Mans Cedex 2 

 Tel: +33 2 43 83 83 00 

1.3. Forgalmazó: Art-Export Bova Kft. 

Székhely: 2021, Tahitótfalu, Szentendrei út 42. 

Központi telephely: 1106, Budapest Maglódi út 25. 

Felelős személy: Vasné Bocskor Katalin ügyvezető 

Tel / fax. +36 (1) 284-5855 

1.4.   Tanácsadás mérgezési tünetek esetén: 

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

Cím: H-1096 Budapest Nagyvárad tér 2, telefon: 06-80 – 201-1999 

 

2. Veszélyek azonosítása 
A hatályos törvények értelmében nem tekinthető egészségre vagy környezetre veszélyesnek. 

 

3. Összetétel – az alkotórészekre vonatkozó adatok 
Összetétel magyarázata: Bármely veszélyes összetevő a besorolási határon belül van. 

 

4. Elsősegély intézkedések 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Keresse fel orvosát speciális tanácsért! 

BELÉGZÉS: Nincs speciális ajánlás. 

LENYELÉS: Sose adjon eszméletlen személynek folyadékot és ne erőltesse a hányását! Mossa ki a száját 

alaposan! Igyon rengeteg vizet!  

BŐRKONTAKTUS: Szappanos vízzel alaposan mossa le! 

SZEMKONTAKTUS: Vegye ki a kontaktlencséket lemosás előtt! Azonnal mossa ki a szemet sok vízzel 

legalább 15 percig tágra nyitott szemmel! 

 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK: Víz spray, száraz kemikália, homok, dolomit stb. 

SPECIÁLIS TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK: Ha nem kockázatos, vigye el a tűztől a tárolóedényt! 

 

6. Intézkedések véletlen kiömlés esetén 
A kiömlés feltisztítási módszerei: Nem veszélyes anyag. Ha kiömlik, porszívózza fel! Ha ez nem lehetséges, 

szedje össze seprűvel és lapáttal! 

 

7. Kezelés és tárolás 
HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK: Kerülje a bőr- vagy szemkontaktust!  

TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK: Tárolja a szorosan záródó eredeti edényében normál hőmérsékleten egy 

száraz, jól szellőző helyen!  

 

8. Óvintézkedések és személyes védelem 
KÉZVÉDELEM: Hosszan tartó vagy ismételt kontaktus esetén használjon megfelelő védőkesztyűket!  

HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK: Mossa meg a kezét minden munkafolyamat végén, evés, dohányzás vagy 

mosdóba menet előtt! Miközben használja, ne egyen vagy igyon! 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
Megjelenés: paszta.  Szín: sötét. Szag: jellegzetes.  Oldhatóság: vízben oldhatatlan.  

Relatív sűrűsége: 1,350  20 °C-on.  Öngyulladási hőmérséklet: > 250°C. 



10. Stabilitás és reakciókészség 
STABILITÁS: nincs különösebb stabilitási vonatkozás. 

 

11. Toxikológiai információ 
Nincs felvett adat. 

 

12. Ökológiai információ 
Öko toxicitás: Nincs környezetre veszélyes termékként megjelölve. 

 

13. Hulladékkezelési szempontok 
Hulladékkezelési módszerek: A helyi jogszabályoknak megfelelően kezelje a szemetet és maradványait. 

 

14. Szállítási információ 
ÁLTALÁNOS: Ez a termék nem tartozik a veszélyes termékek nemzetközi szállítmányozási szabályozása alá 

(IMDG, IATA, ADR/RID) 

 

15. 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, 

1/2005 (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., 340/2000 (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 módosítása,  a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (A veszélyes készítményekkel kapcsolatos 

egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.  

Kockázati megjelölések: Nincs besorolás. 

Biztonsági megjelölések: Nincs besorolás. 

EU-irányelvek: 67/548 EGK Veszélyes anyagokra vonatkozó és 1999/45 EK Veszélyes készítményekre 

vonatkozó irányelv. 2001/58/EC Veszélyes készítményekre vonatkozó speciális információs rendszer  

 

16. Egyéb információ 
Vonatkozó jogszabályok: 

44/2000. (XII.27.)EüM rendelet és módosításai; 25/2000.(IX.30.)EüM – SZCSM együttes rendelet; 

2000. évi XXV. Törvény. A termék a minőségét megfelelő tárolási körülmények mellett a gyártástól számított 

min. 10 évig megőrzi. Dátum: 2009/04/01. 

Jogi nyilatkozat: Ezen információ jelenlegi legjobb tudásunkon alapszik, és azon biztonsági sztenderdeket írja 

le, melyek specifikus termékünkre vonatkoznak, adott célra használva, semmivel sem kombinálva, a keltezésnek 

megfelelően. Az itt adott információ nem képez semmiféle garanciát; sem teljesség, sem megbízhatóság 

tekintetében.  A termék használata tehát alkalmazkodjon a felhasználó speciális feltételeihez és csak saját 

felelősségre használható a termék az itt leírtaktól nem eltérően! 

 


