
Biztonságtechnikai adatlap 
 

 

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

Kiállítás dátuma: 2002. 10. 30.  Felülvizsgálva: 2009.09 .29. 

 

1. A készítmény és vállalat megnevezése 

 
1.1. A termék megnevezése: Lefranc & Bourgeois Louvre akrilfesték. 

 A készítmény felhasználási köre: kitűnő művészfesték.. 

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. Összetétel – az alkotórészekre vonatkozó adatok 
 

Összetétel magyarázata: Bármely veszélyes összetevő a besorolási határon belül van. 

 

3. Veszélyek azonosítása 
 

A hatályos törvények értelmében nem tekinthető egészségre veszélyesnek. 

 

4. Elsősegély intézkedések 
 

Belégzés esetén: Vigyük az érintett személyt friss levegőre. Rossz közérzet esetén hívjunk orvost. 

Lenyelés esetén: ESZMÉLETLEN SZEMÉLYT NE HÁNYTASSUNK ÉS NE ADJUNK NEKI VIZET! 

Öblítsük ki alaposan a szájüreget. Igyunk sok vizet. Rossz közérzet esetén hívjunk orvost. 

Bőrrel való érintkezés esetén: Az érintett személyt távolítsuk el a szennyezés helyszínéről. Ha lemosás után az 

irritáció nem múlik el, hívjunk orvosi segítséget. 

Szemmel való érintkezés esetén: Öblítés előtt az esetleges kontaktlencséket távolítsuk el. A szemhéjak 

mozgatásával alaposan öblítsük ki a szemet bő vízzel. Rossz közérzet esetén hívjunk orvost. 

 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
 

Ez az anyag nem gyúlékony. Használjunk megfelelő tűzoltó készüléket a tűz megfékezésére. 

 

6. Intézkedések véletlen kiömlés esetén 
 

A kiömlés tisztítási módja: Állítsuk el a kiömlést, ha kockázatmentesen lehetséges. Itassuk fel kovafölddel, 

száraz homokkal vagy földdel és helyezzük tárolókba. Bő vízzel mossuk fel a kiömlés területét. Ne eresszük 

csatornába, vagy nyíltvízi forrásokba. 

 

7. Kezelés és tárolás 
 

Kezelési óvintézkedés: Óvakodjunk a kiömléstől, bőr- és szemkontaktustól. 

Tárolási óvintézkedés: Tartsuk az eredeti csomagolásban. Szobahőmérsékleten, száraz és jól szellőztetett 

helyiségben tároljuk. 

 



8. Óvintézkedések és személyes védelem 
 

Szellőztetés: Nincsenek különös szellőztetési követelmények. 

Védőkesztyű: Nincs említésre méltó különösebb kézvédelem. 

Szemvédelem: Ha fennáll a kicsapódás kockázata, viseljünk biztonsági szemüveget vagy arcvédőt. 

Egyéb védelem: Nincs említésre méltó különösebb védőfelszerelés, ámbár néha szükség lehet rá. 

Higiéniai intézkedések: Minden műszak után, valamint étkezés, dohányzás és WC-használat előtt mossunk 

kezet. Azonnal vegyünk le minden beszennyeződött ruhadarabot. Használjunk megfelelő krémet a bőr 

kiszáradásának megakadályozására.  Miközben ezzel az anyaggal dolgozunk, munkavégzés közben ne együnk és 

ne igyunk. 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

Megjelenés: paszta vagy sűrű szuszpenzió. Szín: klf. színek. Szag/íz: jellegzetes.  Forráspont (°C 

intervallum):> 100. Nyomás: 760 mmHg. Sűrűség/fajsúly: 1,1-1,4 (20 °C ). Gőzsűrűség: (levegő = 

1):> 1. pH: 9-10.  Vízben oldhatóság: elegyedő 

 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 

Stabilitás: Normális körülmények közt stabil. 

Kerülendő körülmények: Óvakodjunk a hosszantartó hőtől. 

Veszélyes bomlástermékek: Tűzben szénmonoxid és széndioxid keletkezik. 

 

11. Toxikológiai információ 
 

Egészségügyi veszélyek, általánosságban: A termék alacsony toxicitású. Az emberi szervezetre csak nagy 

mennyiség lehet ártalmas hatású. 

Belégzés: Irritálhatja a légzőszerveket. 

Lenyelés: Lenyelve rosszullétet okozhat. 

Bőr: Alig irritáló. 

Szem: Irritálja a szemet. 

Egészségügyi figyelmeztetések: Nincs említésre méltó különösebb figyelmeztetés. 

Bekerülési utak: Belégzés. Bőr és/vagy szemkontaktus. 

 

12. Ökológiai információ 
 

Ökológiai információ: Nincs környezetre veszélyes termékként megjelölve. 

 

13. Hulladékkezelési szempontok 
 

Hulladékkezelési módszerek: A helyi jogszabályoknak megfelelően. 

 

14. Szállítási információ 
 

Közúti szállítási megjegyzések: Nincs besorolás. 

Tengeri szállítási megjegyzések: Nincs besorolás. 

Légi szállítási megjegyzések: Nincs besorolás. 

 

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.  

Veszélyességi megjelölések: Nincs besorolás. 

Kockázati megjelölések: Nincs besorolás. 

Biztonsági megjelölések: Nincs besorolás. 

EU Direktívák: Veszélyes Készítmények Direktíva 88/379. A Veszélyes Készítmények 91/155 szerinti 

különleges információ rendszere. 

 

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.  
 


