
BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez)

A kiállítás kelte: 2011.01.06.

1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása
A készítmény neve CL-TKA 090

A készítmény felhasználása Lemosó
Gyártó cég neve REA Elektronik GmbH
Cím Teichwiesenstrasse 1

D-64367 Mühltal-Waschenbach, Germany
Telefon, Fax Tel.:00 49 (0) 6154 638 0, Fax.:00 49 (0) 6154 638 

195
E-mail cím reainfo@rea.de
Internet cím www.reajet.de
Forgalmazó (exportáló) cég neve a gyártó
Importáló cég neve Printec BB Kft
Cím 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.
Telefon, Fax Tel.:(93) 325 757, Fax: (93) 325 757
Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon 06-1-476-6464 (munkaidőben)

06-80-20-11-99 (ingyens, zöld szám)

2. A veszély azonosítása
Tűzveszélyes, szemizgató hatású, ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy 
megrepedezését okozhatja, gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
Besorolás Xi irritatív, F tűzveszélyes R 11, 36, 66, 67.

3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ
Veszélyes összetevők
Acetone (Aceton) (CAS-szám: 67-64-1) (EINECS-szám: 200-662-2) 

4. Elsősegélynyújtási intézkedések
Általános Azonnal távolítsuk el a készítménnyel szennyezett ruházatot.
Belélegzés Biztosítsunk friss levegőt és kérjünk azonnali orvosi segítséget.
Lenyelés Alaposan öblítsük ki vízzel a száját és igyunk vizet. Azonnal 

kérjünk orvosi segítséget. NE HÁNYTASSUK A BETEGET!     
Bőrrel való érintkezés Alaposan mossuk meg a bőrt savas szappannal és bőséges vízzel.
Szemmel való érintkezés Azonnal mossuk meg a nyitott szemeket bőséges folyóvízzel és 

mielőbb kérjünk orvosi segítséget.
Egyéb információ Az ismételt expozíció bőrgyulladást okozhat. Központi 

idegrendszer működési zavarait előidézheti. Irritálja a bőrt, a 
szemeket és a légcsövet. 



5. Tűzvédelmi intézkedések
Oltóanyagok Ajánlottak: CO2, por, vízsugár. Nagyobb tüzeket vízsugárral vagy 

alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
Speciális tűzoltási eljárások

Használjunk légzőkészüléket az oltáshoz. A tűz közelében lévő 
edényzetet vízsugárral hűtsük.

Szokatlan tűz- és robbanásveszély
Veszélyes égéstermékek szénmonoxidot tartalmazhatnak. A gőzök 
levegőnél nehezebbek és a föld közelében terjednek és 
belobbanhatnak.

6. Intézkedések baleset esetén
Személyi óvintézkedések

Viseljünk védőfelszerelést. Tartsuk távol védőruha nélküli 
személyzetet. Nyílt lángot oltsuk el. Tűzveszélyes forrásokat 
távolítsuk el. Ne dohányozzunk. Tartsuk távol a szikrákat. Kerüljük 
el a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést.  Kerüljük el a 
füst belélegzését. A szennyezett levegőjű helyiségeket megfelelően 
szellőztessük ki. Védekezzünk az elektromos kisülésektől. 

Környezetvédelmi óvintézkedések
Előzzük meg a készítmény szennyvízrendszerbe üregekbe és 
pincékbe kerülését. Tájékoztassuk a megfelelő hatóságot, ha a 
készítmény bejut a szennyvízrendszerbe vagy vízfolyásokba.

Szennyezésmentesítés módszerei
A kiömlött készítményt itassuk fel folyadék-megkötő anyaggal (pl. 
homok, kovaföld, savmegkötő vagy általános megkötő anyag, 
fűrészpor). Biztosítsunk megfelelő szellőztetést.
Lásd még 13. pont. Fenn áll a robbanás veszélye.

7. Kezelés és tárolás
Kezelés Biztosítsunk megfelelő szellőztetést / elszívást a munkahelyen. 

Kerüljük el az ismételt vagy hosszú időn át ható bőr expozíciót. 
Előzzük meg az aeroszolok képződését. Tartsuk távol a 
gyújtóforrásokat és szikrát és nyílt lángot. Ne dohányozzunk és ne 
engedjük a készítményt a lefolyóba.

Kezelés tűz esetén Tartsuk távol gyújtóforrásoktól. Ne dohányozzunk. Előzzük meg az 
elektromos kisüléseket.

Tárolás Tartsuk távol közvetlen napfénytől, hőtől és gyújtóforrásoktól. A 
raktárban ne dohányozzunk. A tároló edényzetet tartsuk szorosan 
zárva jól szellőztetett, hűvös helyiségben. Olvassuk el a vízi 
környezetre veszélyes készítmények tárolását és kezelését 
szabályozó rendeleteket is.   

Tárolási osztály 3 A, VbF osztály B



8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem
Expozíciós határértékek

Név CAS-
szám

AK-érték 
mg/m3

CK-érték 
mg/m3

MK-érték Jellemző 
tulajdonság

Hivatkozás

Aceton 67-64-1 1210 2420* i EU3
Légzésvédelem Alacsony szintű szennyezettség és rövid idejű használat mellett, 

használjunk AX filterrel ellátott szűrőt. Magas és hosszú távú 
expozíció esetén független légző berendezés használata javasolt.

Kézvédelem Viseljünk alkoholnak ellenálló védőkesztyűt. A megfelelő 
védőkesztyű kiválasztásánál ne csak az anyagát vegyük 
figyelembe, hanem a különböző gyártók minőségbeli eltéréseit is. 
(Megfelelő a butil gumi és a kloroprén gumi.) Rövid idejű 
használat esetén bármely kesztyű megfelel, mely megvédi a bőrt a 
kifröccsenő készítménytől. Hosszabb távú használat esetén kérjük 
ki a gyártó véleményét. 

Szemvédelem Viseljünk védőszemüveget.
Bőrvédelem Hordjunk védőruhát, biztonságos védőcipőt vagy bakancsot, mely 

ellenáll a kémiai anyagoknak.
Higiéniai intézkedések Mossunk kezet a munka végén  és a szünetekben is. Előzzük meg a 

bőrbe és szembe jutást. 

9. Fizikai és kémia tulajdonságok
Megjelenés folyadék
Szín áttetsző
Szag erős szagú
Forráspont 55,8 – 56,6 ºC (ASTM D97)
Olvadáspont - 94,7 C
Lobbanáspont - 18 ºC (IP 170 Abel)
Öngyulladás 465 C
Robbanási határértékek
Felső határ 13,0 vol. %
Alsó határ 2,1 vol. % 
Gőznyomás (20C-on) 247 mbar
Viszkozitás / dinamikus 0,33 mPas (20ºC-on) (ASTM D 445)
Vízben való oldhatóság vízben oldható
Relatív sűrűség 0,790 – 0,792 g/cm3 (20ºC-on) (ASTM D 4052)

10. Stabilitás és reakcióképesség

Kerülendő körülmények Normál használat mellett stabil. Tartsuk távol erős hőtől, 
nyílt lángtól és szikráktól. Erős oxidáló szerekkel 
reakcióba lép.

Kerülendő anyagok Tartsuk távol erős oxidáló szerektől.
Veszélyes bomlástermékek Nem ismert.



11. Toxikológiai információk
Akut toxicitás Patkány szájon át     LD50: 5800 mg/kg/ 

Patkány belélegezve        LC50: 76 mg/l/4 ó
Nyúl bőrön át LD50 20000 mg/kg

Speciális hatások Kissé irritálja, illetve kiszárítja a bőrt. Irritálja a szemeket.
Szenzibilizáló hatások Szenzibilizáló hatása nem ismert.

12. Ökológiai információk
Ökotoxicitás Akut hal tox. LC50: 5540 mg/l/96ó > 100 mg/l, EC50: 12100 

mg/l/48ó > 100 mg/l, Akut alga tox. NOEL: 3400 mg/l/48ó > 100 
mg/l, Akut baktérium tox. EC50: 1700 mg/l/16ó > 100 mg/l                     

További adatok Vízi környezetben oxigénhiányos állapothoz vezethet. Ne engedjük 
csatornákba, felszíni és talajvízbe. Víz szennyezési osztály 1, 
kevésbé ártalmas a vízi környezetre.

13. Ártalmatlanítási szempontok
Termék A következő tanácsok az új anyagra és nem a belőle készült 

készítményekre vonatkoznak. Más termékkel való elegyítés esetén 
lehet, hogy más ártalmatlanítási módszerek válnak szükségessé. 
Amennyiben kételyei támadnának, kérjen tanácsot a gyártótól vagy 
a helyi hatóságtól.

Ártalmatlanítási mód
Tilos háztartási hulladékként kezelni. Ne engedjük a terméket szennyvíz csatornákba. Ha 
lehetséges küldjék újrahasznosítóba, vagy engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba vagy 
hulladékégetőbe. 1999. január elsejétől kezdve az EWC kódok nem csak termékekhez 
kapcsolódnak de kötelező a használatuk. Az érvényes EWC kód letölthető az Európai 
hulladék katalógusból. A teljesen kiürült és megtisztított tároló edényzetet küldjük 
újrahasznosító telepre. Figyelem! A tároló edényzet alján lévő maradék robbanásveszélyes 
lehet. A tisztítatlan tároló edényzetet tilos kilyukasztani, elvágni vagy hegeszteni. A tároló 
edényzetet vízzel vagy ha szükséges tisztító szerrel lehet kitakarítani.
EWC kód: 

14. A szállításra vonatkozó információ
Közúti szállítás (ADR/RID)
Szállítási név Festék UN 1263
UN szám közút 1263
ADR/RID osztály szám 3
Osztályozási kód F1 (gyúlékony folyadék)
Veszélyességi szám 33
Korlátozott mennyiség LQ6 (5L)
Feliratozási címke 3
Szállítási osztály 2
ADR/RID csomagolási osztály II
Egyéb adat Speciális rendelet: 163 640D 650

Alagút kód: D/E



Tengeri szállítás
UN szám vízi 1263
IMDG kód 3
Tengeri szennyező hatás nincs
Feliratozási címke 3
IMDG csomagolási osztály II
EMS szám F – E, S – E
Korlátozott mennyiség 5 L
Egyéb adat Speciális rendelet: 163

Légi szállítás
UN/ID szám légi 1263
ICAO/IATA-DGR 3
Feliratozási címke 3
ICAO csomagolási csoport II
Korlátozott mennyiség utas 1 L
IATA csomagolás utas Y305, 305
IATA max. mennyiség utas 5 L
IATA csomagolás teher 307
IATA max. mennyiség teher 60 L
Egyéb adat Speciális rendelet: A72

15. Szabályozási információk
Veszélyességi osztály Tűzveszélyes Irritatív

Veszélyszimbólumok F Xi

Veszélyre utaló mondatok R 11 Tűzveszélyes
R 36 Szemizgató hatású
R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy 
megrepedezését okozhatja
R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

Biztonságos használatra utaló
mondatok S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó.
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó- tilos a dohányzás.
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és 
orvoshoz kell fordulni.
S 33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

Egyéb információ
Anyag csoport 2 (kevésbé tűzveszélyes). NK 50-10 %. Víz szennyezési osztály 1: kevésbé 
veszélyes a vízi környezetre.



Egyéb Magyar jogszabályok
A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni.
1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek
2000.évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről
2/2002. (I.23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki 
követelményeinek megállapításáról
26/1996. (VIII.28) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között 
foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról
35/1996. (XII.29.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
44/2000. (XII.20) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes 
szabályairól, a 33/2004. (IV.26.) EszCSM rendelettel módosítva
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai 
biztonságáról
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 
1272/2008/EK rendelet …

16. Egyéb információk
Fordította
Bali József (Printec BB Kft.)
Veszélyre utaló mondatok teljes szöveg:

Csak ipari használatra ajánlott – nem javasolt magán célú felhasználásra.
A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és 
pontos a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos rendeletek alapján 
állítottuk össze. Ennek ellenére javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem 
tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Így a felhasználó 
felelőssége, hogy saját felhasználási területére kiegészítse, és teljessé tegye az adatokat.

Dátum: 2011.01.06. Bali József
Printec BB Kft.
S.K.

P.H.




