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1. A készitmény és vállalat megnevezése 
 
1.1. A termék megnevezése: gumiarabikum (gomma arabica BFC016)  

A termék felhasználási köre:   decoupage        
     1.2.   Vállalat:  FERRARIO SPA  con Unico Socio  
              Teljes cím:  Via Bizzari, 61  
              Város és ország:  40010 Sala Bolognese (BO) Olaszország   
              Telefon:  +39.051.727315,  Fax: +39.051.728608  
              A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe: 
              mario.toni@ferrariospa.com   
     1.3.   Forgalmazó:   Art-Export Bova Kft. 
              Székhely: H-2021, Tahitótfalu, Szentendrei út 42. 
              Központi telephely: H-1106, Budapest Maglódi út 25. 
              Felelős személy: Vasné Bocskor Katalin ügyvezető 
              Tel/Fax: +361 284-5855 

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       
  
     Ez a készítmény  nem veszélyesnek minősül      
 
    3. Összetétel – az alkotórészekre vonatkozó adatok      
      
    Nincsenek közlendő adatok 
     
   4. Elsősegély intézkedések    
    
   A  termék  a  felhasználóinak   eddig   nem   okozott  semmilyen     egészségi  
   károsodást   
   Mindenesetre  ajánljuk  a  megfelelő  ipari    higiénia szabályainak figyelembe- 
   vételét. 
    
 
 
 
   5. Tűzvédelmi intézkedések        
  
   
   Hűtsük le a tartályokat, hogy elkerüljük a termék bomlásnak indulását és olyan 
   anyagok  létrejöttét,  amelyek  károsak  az   egészségre  és biztonsági veszélyt  
   jelentenek. Oltáskor viseljünk mindig  teljes tűzoltó felszerelést.   
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   6. Intézkedések véletlen kiömlés esetén      
 
   Alkalmazzunk  földet  vagy  adalék  anyagokat.     Szedjük össze az   anyagot  
   amennyire lehet és a maradékot csapassuk szét vizpermettel.  
 
   7. Kezelés és tárolás        
 
   Gondoskodni   kell   a   tartályok   lehűtésére   alkalmas    felszerelésről,  hogy  
   elkerüljük a túlnyomást és túlmelegedést, ha a közelben tűz lenne.  
 
   8. Óvintézkedések és személyes védelem    
 
 
   8.1. Kitettség határértékek:n.a. 
    
 
   8.2. Kitettség felügyelet: 
   Vegyük   figyelembe   a   megfelelő   ipari   higiénia előirásait, és alkalmazzunk  
   megfelelő személyes védőfelszerelést, mint védőkesztyű és overall. Használata 
   közben ne együnk, ne igyunk  vagy dohányozzunk.   Étkezés elött és a müszak  
   végén alaposan mossunk kezet.  Az orvos által meghatározott időszakokban és 
   módón egészségügyi ellenőrzés javasolt.  
 
 
 
   9. Fizikai és kémiai tulajdonságok     
 
   Szín                                                  borostyán 
   Szag                                                 jellegzetes 
   Halmazállapot                                    folyékony 
   Oldhatóság                                        vízben oldodó 
   Viszkozitás                                         n.a. 
   Párasűrűség                                       n.a. 
   Párolgási sebesség                              n.a. 
   Égési tulajdonságok                            n.a. 
   Elkülönülési együttható:n-oktanol/víz   n.a.  
   P.H.                                                   6,7 
   Forráspont                                          n.a. 
   Gyulladáspont                                     > 60  °C  
   Robbanási tulajdonságok                      n.a.  
   Gőznyomás                                         n.a.  
   Fajsúly                                               1,030 Kg/l  
   Száraz maradék                                  30,00 %  
   VOC (1999/13/CE rendelet)                  0  
   VOC (illékony szén)                              0 
 
 
 
 
 



 
 
 
   10. Stabilitás és reakciókészség  
 
   A    termék  stabil   normál  használati  és  tárolási   feltételek  mellett.     Hőre  
  történő bomlás vagy  tűz esetén  felszabadulhatnak az egészségre káros  gőzők  
    
 
 
   11.Toxikológiai információ   
 
   Nincsenek  olyan   tapasztalatok,   hogy  a termék egészségkárosodást okozott 
   volna.  Mindenesetre  célszerű  a  megfelelő  ipari    egészségügyi  szabályokat    
   betartani. 
    
 
   12. Ökológiai információ  
 
   Használja ezt a terméket a bevált munka-gyakorlatok szerint!  
   Kerülje a hulladékot! 
   Tájékoztassa  az illetékes szerveket, ha a termék vizekbe, szennyvízrendszerbe  
   kerülne, vagy a termék talajt és vegetációt szennyezett.  
 
   13. Hulladékkezelési szempontok  
 
   Nincs figyelembeveendő utasítás   
 
 
 
   14. Szállítási információ    
 
   A termék nem minősül veszélyesnek  a szállitásra vonatkozó érvényben lévő 
   előirások szerint legyen az köz úton (A.D.R.), vasúton (RID), tengeren (IMDG) 
   és légi úton (IATA)   
 
 
 
 
 
 
 
 
  15. Vonatkozó törvények és rendeletek  
 
   Veszélymegjelölések:  nincsenek 
   Kockázati megjelölések (R)  : nincsenek 
   Biztonsági megjelölések: nincsenek  
   A terméket nem kell veszélycimkével ellátni a  67/548/CEE és 1999/45/CE 
   szabályzat és módositásai valamint kiegészitései alapján.  
       
 



 
 
 
   16. Egyéb információk   
 
   ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 
 

1. 1999/45/CE rendelet  és annak kiegészítései  
2. 67/548/CEE rendelet  és annak  kiegészítései és finomításai (XXIX technikai 

finomítás) 
3. Az Európai Parlament  (REACH) 1907/2006 sz- szabálya  
4. A Merck index tizedik kiadása 
5. Kemikáliák Kezelési Biztonsága  
6. Niosh- Kémiai Anyagok Mérgező Hatásainak Nyilvántartása  
7. INRS  Fiche Toxicologiqui (toxikológiai adatlap)  
8. Patty – Ipari Higiénia és Toxikológia  
9. N.I. Sax  Ipari anyagok veszélyes tulajdonságai -7  1989-es kiadás  
 
 
 
A FELHASZNÁLÓ FIGYELMÉBE: 
 
Jelen adatlapban az utolsó reviziókor rendelkezésünkreálló  információkat 
foglaltuk  össze. A felhasználónak meg kell győződnie ezek alkalmasságáról és 
teljességéről  a termék specifikus használatával kapcsolatban. 
Nem lehet úgy értelmezni ezt az adatlapot  mint a termék valamilyek 
specifikus tulajdonságának a garanciáját.  
Mivel a terméket nem a mi ellenőrzésünk alatt használják, a felhasználó 
kötelessége, hogy saját felelősségére  figyelembevegye  a higiéniával és 
biztonsággal kapcsolatos  érvényben lévő törvényeket és előirásokat. 
Helytelen alkalmazás esetén nem vállalunk felelősséget.  
 
 
 

                                                                                                                                                                           
         
 
                                           
                              


