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BIZTONSÁGI ADATLAP
(az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

Kiállítás dátuma: 2011.11.26.

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

1.1 Termékazonosítók

A keverék/anyag neve: 13571458 SPECIAL THINNER FOR CANDLE LACQUER

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelö azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása

Felhasználási terület: Speciális hígító gyertyalakkhoz.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó: ANILIN Zrt.
1097 Budapest, Gubacsi út 10/a
tel: +36-1-215-3058
fax: +36-1-215-2387
e-mail: anilin@anilin.hu
Biztonsági adatlap kiállításáért felelõs személy: Jantai Tamásné
tel: +36/30/643-9151
e-mail: jantaij@anilin.hu

Gyártó: *

1.4 Sürgösségi telefonszám

Sürgösségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
címe: 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2.
tel: +36/80/20 11 99 (zöld szám),  +36/1/ 476 64 64
(munkaidõben)

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

EU-jel:

F tüzveszélyes

Xi irritatív

R-mondatok:
11 Tüzveszélyes. 
36 Szemizgató hatású.
66 Ismételt expozíció a bor kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
67 Gözök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

S-mondatok:
16 Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás!
24 A börrel való érintkezés kerülendö.
26 Ha szembe kerül, bö vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
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51 Csak jól szellöztetett helyen használható.
7/9 Az edényzet hermetikusan lezárva, jól szellöztethetö helyen tartandó.

2.2 Címkézési elemek

GHS piktogramok:

GHS02 Tüzveszély

GHS07 Figyelmeztetés

Veszély/figyelem: Veszély

Veszélyességi osztály/kategória:
STOT egy. 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció STOT egy. 3
Szemirrit. 2 Szemirritáció 2
Tüzv. foly. 2 Tüzveszélyes folyadékok 2

Figyelmeztetö mondatok (H-mondatok):
EUH066 Ismétlödö expozíció a bör kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
H225 Fokozottan tüzveszélyes folyadék és göz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P210 Hötöl/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektöl távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P403 + P235 Jól szellözö helyen tárolandó. Hüvös helyen tartandó.

3. Összetétel vagy az összetevökre vonatkozó adatok

Tartalom: .

Összetevök:
aceton

Mennyiség: 50-100%
CAS-szám: 67-64-1
EINECS-szám: 200-662-2
EU-jel/R-mondat: F,Xi/11-36-66-67
Index szám: 606-001-00-8
GHS: GHS02, GHS07
Veszély/figyelem: Veszély!
H-mondat: H225, H319, H336
Veszélyességi kategória: Tüzv. foly. 2, Szemirrit. 2, STOT

egy. 3

etanol
Mennyiség: < 2,5%
CAS-szám: 64-17-5
EINECS-szám: 200-578-6
EU-jel/R-mondat: F/11
Index szám: 603-002-00-5
GHS: GHS02
Veszély/figyelem: Veszély!
H-mondat: H225
Veszélyességi kategória: Tüzv. foly. 2

További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.



AN
IL

IN

13571458 SPECIAL THINNER FOR CANDLE LACQUER -- Verzió: 1.

3/9. oldal

4. Elsösegélynyújtás

4.1 Az elsösegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegezve: A sérültet friss levegöre kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell
fektetni és melegen tartani. Szabálytalan légzés esetén
mesterséges lélegeztetésben kell részesíteni. Eszméletvesztésnél
oldalfekvést kell alkalmazni. Szükség esetén hívjon orvost.

Börre kerülve: A szennyezett börfelületet bö vízzel és szappannal le kell mosni. Ne
használjunk oldószert, hígítót.

Lenyelve: Az anyag véletlenszerü lenyelése esetén a sérültet ne hánytassuk,
azonnal hívjunk orvost.

Szembe jutva: A szemet bö vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15
percig kell öblíteni és orvost hívni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Nincs információ.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs információ.

5. Tüzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelö oltóanyag: vízpermet, oltópor, oltóhab, CO2

Biztonsági okokból alkalmatlan
oltóanyag:

Erõs vízsugár

5.2 Az anyagból vagy keverékböl származó különleges veszélyek

Veszélyes bomlástermékek: Tûz esetén sûrû, fekete füst képzõdhet. A veszélyes
bomlástermékek belélegzése komoly egészségkárosodást okozhat.

Egyéb információk: Tûzoltás esetén független légellátású légzõkészülék használata
szükséges.
Az égéstermékeket és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági
elõírásoknak megfelelõen kell ártalmatlanítani.
A veszélyeztetett edényzetet vízpermettel hûtse.

5.3 Tüzoltóknak szóló javaslat

Nincs információ.

6. Intézkedések véletlenszerü expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védöeszközök és vészhelyzeti eljárások

 Gyújtóforrástól tartsa távol. Az anyag gõzeit ne lélegezze be.
Viseljen védõfelszerelést. Az illetéktelen személyeket tartsa távol.
Megfelelõ szellõztetés mellett használja.
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6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

 Tilos a terméket illetve maradékait talajba, élövízbe és
közcsatornába juttatni. Ha mégis belekerül, a hatóságot azonnal
értesíteni kell.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

 A kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal (pl. homok, föld, kovaföld,
vermiculit), fel kell itatni, zárt tartályba helyezni és biztonságos
lerakó helyre szállítani.
A szennyezett felületeket vízzel, vagy vizes tisztítószerrel tisztítsa,
szerves anyagot ne használjon.

7. Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelés: A gyúlékony és robbanásveszélyes gõzök képzõdését az expozíciós
határértékek betartásával kerülje el. Csak olyan helyen használja
az anyagot, ahol nyílt láng, tûz, vagy egyéb gyújtóforrás nincs. Az
anyag elektrosztatikusan fel tud töltõdni: áttöltésnél kizárólag
földelt vezetéket használjon. Viseljen antisztatikus ruhát és cipõt.
Szikramentes eszközöket használjon.  Ne lélegezze be a gõzöket.
Kerülje a szemmel, bõrrel való érintkezést. Munka közben ne
egyen, ne igyon, ne dohányozzon. Tartsa be a vegyianyagok
kezelésénél szokásos óvatossági rendszabályokat.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás: Szorosan lezárva, eredeti edényben, hõtõl, közvetlen napsütéstõl
védve tárolja. Erõsen savas, lúgos anyagoktól, valamint
oxidálószerektõl elkülönítve tárolja. Az elektrosztatikus
feltöltõdéstõl óvja.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Speciális felhasználás: Speciális hígító gyertyalakkhoz.

Egyéb információk: Az oldószer gõzei a levegõnél nehezebbek és a földön terjednek.
A gõzök a levegõben robbanóképes keveréket képezhetnek.
A csatlakozásokat földelni kell az elektromos feltöltõdés elkerülése
céljából.
Tárolási osztály VCI: 3

8. Az expozíció-ellenörzése/egyéni védelem

8.1 Ellenörzési paraméterek

Expozíciós határértékek: aceton:  AK = 1210 mg/m3   CK = 2420 mg/m3
etanol:  AK = 1900 mg/m3   CK = 7600 mg/m3

8.2 Az expozíció ellenörzése

Foglalkozási expozíció ellenörzése: Megfelelõ szellõztetés mellett használja. Használjon helyi elszívó
berendezést. Ha ez nem elegendõ az expozíciós határértékek
betartásához, viseljen légzésvédõt.

Szem-/arcvédelem: Viseljen védõszemüveget.
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Testvédelem: Viseljen természetes anyagból (pamut) készült antisztatikus, vagy
hõálló szintetikus ruhát. Bõrrel történõ érintkezés után alaposan
mosakodjon meg.

Kézvédelem: Viseljen védõkesztyût. (PVA) Kézmosás után zsíros krémmel kenje
be a kezét.

Légutak védelme: Az expozíciós határértékek túllépése esetén viseljen légzésvédõt.

Egyéb információk: Higiéniai intézkedések: Élelmiszerektõl, italoktól távol kell tartani.
Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szünetek
elõtt és a munka végeztével kezet kell mosni és kézvédõ krémet
kell használni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvetö fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot: folyékony

Szag: oldószerszagú

Forráspont/forrási
hömérséklettartomány:

> 50 C fok (1013 hPa)

Göznyomás: < 1000 hPa (50 C fok)

Relatív sürüség: kb. 0,8 g/cm3 (20 C fok)

Lobbanáspont: kb. - 17 C fok (Brookfield)

Szerves oldószer tartalom: < 3% (20 C fok)

9.2 Egyéb információk

Egyéb információk: Kifolyási idõ: kb. 10 sec. (20 C fok) (DIN-tégely 4 mm)

10. Stabilitás és reakcióképesség

10.1 Reakciókészség

Reakciókészség: Nincs információ.

10.2 Kémiai stabilitás

Kémiai stabilitás: Elõírás szerint használva és tárolva stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetösége

A veszélyes reakciók lehetösége: Rendeltetésszerü használat esetén nincs.

10.4 Kerülendö körülmények:

Kerülendö körülmények: Rendeltetésszerü használat esetén nincs.

10.5 Nem összeférhetö anyagok

Nem összeférhetö anyagok: Erõsen savas, lúgos anyagoktól, valamint oxidálószerektõl tartsa
távol, hogy elkerülje az exoterm reakciókat.
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10.6 Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek: Tûz esetén sûrû fekete füst, szénmonoxid, széndioxid,
nitrogénoxidok képzõdhetnek.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Börre irritatív hatású lehet.

Szembe kerülve irritatív hatású lehet.

Nyálkahártyát irritálhatja.

Egyéb információk: Belélegzéskor: magas koncentráció belélegzése fejfájást,
rosszullétet, szédülést okozhat. A nyálkahártyát irritálhatja, bódító
hatású, a reakciókészséget és a koordinálóképességet
befolyásolhatja.
Bõrrel érintkezve: bõr reszorpció léphet fel.

12. Ökológiai információk

A vízminöséget kevéssé veszélyeztetö anyag. ( 1 ) (A gyártó meghatározása szerint.)

12.1 Toxicitás

Egyéb információk: Ne engedje a terméket a csatornába, felszíni vizekbe.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs információ.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs információ.

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs információ.

12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei

Nincs információ.

12.6 Egyéb káros hatások

Nincs információ.

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

A terméket és maradékait a talajba, élövízbe és közcsatornába juttatni tilos. A termék maradékait, illetve a
termék maradékaival szennyezett csomagolóeszközöket, göngyöleget a felhasználás helyén hatályos
jogszabályoknak megfelelöen kell kezelni, ártalmatlanítani.
A tisztítatlan csomagolóanyagok kezelése azonos az anyag kezelésével.
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14. Szállításra vonatkozó információk

14.1 Szárazföldi szállítás ADR/RID

UN-szám: 1263

Veszélyességi osztály(ok): 3                                          Osztályozási kód: F1

Csomagolási csoport: II

Kemler szám: 33

Bárca: F1

Veszélyt jelentö komponens (hatóanyag): Színezési segédanyag

14.2 Légi szállítás ICAO/IATA

UN-szám: 1263

Veszélyességi osztály(ok): 3

Csomagolási csoport: II

Bárca: 3

14.3 Tengeri szállítás IMDG/IMO

UN-szám: 1263

Veszélyességi osztály(ok): 3

Csomagolási csoport: II

Bárca: 3

Tengeri szennyezés: -

EMS szám: F-E/S-E

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Szabályozással kapcsolatos információk

Besorolás és címkézés:

Szabályozó irányelvek: A Veszélyes anyagokra vonatkozó 67/548/EGK és a Veszélyes
készítményekre vonatkozó 1999/45/EK irányelv, illetve az
1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet.

Érvényes magyar törvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról.
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól.
33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a 44/2000. (XII.27.) EüM
rendelet módosításáról.
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Veszélyes hulladék: 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet.
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéröl.
10/2002. (III.26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéröl szóló
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet módosításáról.
192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiröl szóló 98/2001.
(VI.15.) Korm. rendelet módosításáról.

Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény.
3/2002. (II.8.) SZCSM-EÜM rendelet.

Tüzvédelem: 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet.

16. Egyéb információk

A 2. és 3. pontban található veszélyességi kategóriák, R-mondatok, H-mondatok, P-mondatok:

R-mondatok:
R11 Tüzveszélyes. 
R36 Szemizgató hatású.
R66 Ismételt expozíció a bor kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R67 Gözök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

H-mondatok:
EUH066 Ismétlödö expozíció a bör kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
H225 Fokozottan tüzveszélyes folyadék és göz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

P-mondatok:
P210 Hötöl/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektöl távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P403 + P235 Jól szellözö helyen tárolandó. Hüvös helyen tartandó.

Veszélyességi osztály/kategória:
STOT egy. 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció STOT egy. 3
Szemirrit. 2 Szemirritáció 2
Tüzv. foly. 2 Tüzveszélyes folyadékok 2

GHS piktogramok:

GHS02 Tüzveszély

GHS07 Figyelmeztetés

Egyéb információk: Rövidítések és betûszavak:
CAS-szám, név: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplõ
szám, név
CLP: Az osztályozásról, címkézésrõl és csomagolásról szóló rendelet
DNEL: Származtatott hatásmentes szint
EINECS: A piacra került létezõ anyagok európai listája
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció
LD50: Közepes halálos dózis
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgezõ
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
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Készült: A gyártó 2010.10.26.-án kelt. biztonsági adatlapja alapján. Jelen
Biztonsági adatlapnak a célja a termék leírása biztonságtechnikai
szempontból. A terméket a termékleírással összhangban kell
alkalmazni. A terméket kezelõ személyzetet tájékoztatni kell az
ajánlott biztonsági óvíntézkedésektõl, és ezeknek a személyeknek
hozzá kell férniük ehhez az információhoz. Minden más, a
fentiekben megadott felhasználástól eltérõ felhasználás esetén a
felhasználónak kell felállítania a megfelelõ kezelési gyakorlatot és
képzési programokat, melyek biztosítják a biztonságos munkát.


