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BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez) 

Felülvizsgálat kelte: 2015.01.14. 

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 
1. 1. Termékazonosító 
A készítmény neve  REA-JET FES-XX 040 
A készítmény angol neve FES-XX 040 
   FES-BL 040, FES-BN 040, FES-GB 040, FES-GBS 040, FES-GEF 040, 

FES-GN 040, FES-GNS 040, FES-OR 040, FES-ORR 040, FES-RS 040,  

FES-RT 040, FES-RTB 040, FES-RTF 040, FES-RTV 040, FES-LI 040,  

FES-SI 040, FES-SW 040, FES-WS 040, FES-WSF 040 
Termékszáma   
1. 2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt 
felhasználása 
Azonosított felhasználás Nyomtató tinta 
1. 3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Gyártó   Rea Elektronik GmbH  
Cím   Teichwiesenstrasse 1. 
    D-64367 Mühltal-Waschenbach 
Telefon, Fax  Tel.:00 49 6154 6380, Fax.:00 49 6154 638195 
E-mail cím  reainfo@rea.de 
Forgalmazó    Printec BB Kft 
Cím   8800 Nagykanizsa, Magyar u. 193-195. 
Telefon, Fax  Tel.:(93) 325 757, Fax: (93) 325 757 
1. 4. Sürgősségi telefonszám 
Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
    1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Telefon   06-1-476-6464 (munkaidőben) 
    06-80-20-11-99 (ingyenes, zöld szám) 

2.  SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 
2. 1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Besorolás (1999/45/EGK) F, R 11 
2. 2. Címkézési elemek 
Címkézés 
    

 
 
 
 
 
Tűzveszélyes 

Veszélyre utaló mondatok R 11 Tűzveszélyes 

Biztonságos használatra utaló 
mondatok S 7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. 

S 9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó. 
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó- tilos a dohányzás. 
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S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad 
belélegezni. 

 S 33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. 
 S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható. 

 
2. 3. Egyéb veszélyek 

3.  SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
Szerves hígító, színező anyag, kötőanyag és adalékanyag tartalmú készítmény. 
3. 2. Keverékek 
Ethyl alcohol (Eitl-alkohol)  40-60% 
CAS-szám: 64-17-5   EK-szám: 200-578-6 
 

Besorolás (1272/2008/EK)  Besorolás (67/548/EGK) 
    F; R11 
 
Isopropyl alcohol (2-Propil-alkohol)  5-10% 
CAS-szám: 67-63-0   EK-szám: 200-661-7 
 
Besorolás (1272/2008/EK)  Besorolás (67/548/EGK) 
    F, Xi; R36, R37. 

4.  SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések  
4. 1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános Kétely esetén, illetve minden olyan esetben, amikor a tünetek nem 

múlnak, kérjünk orvosi segítséget. Eszméletlen beteggel ne 
etessünk vagy itassunk semmit. . 

Belélegzés  Belélegzés esetén a beteget azonnal vigyük ki a friss levegőre és 
tartsuk nyugalomban. Ha a légzés rendszertelen vagy megállt, 
lélegeztessük a beteget. Ha eszméletlen a beteg, fektessük 
biztonságos oldal pozícióba és kérjünk azonnali orvosi segítséget. 

Lenyelés  Azonnal kérjünk orvosi segítséget, ha véletlenül lenyelték a 
készítményt. Tartsuk nyugalomban a beteget és ne hánytassuk. 

Bőrrel való érintkezés  Távolítsuk el az anyaggal átitatott ruházatot. Alaposan mossuk meg 
a bőrt szappannal és bőséges vízzel vagy használjunk elismert 
bőrtisztítót. Tisztításhoz ne használjunk hígítót vagy oldószert. 

Szemmel való érintkezés Legalább 10 percig mossuk bőséges folyóvízzel a szemeket a 
szemhéjakat széthúzva és mielőbb kérjünk orvosi segítséget. 

5. SZAKASZ: T űzvédelmi intézkedések 
5. 1. Oltóanyagok 
Oltóanyagok Megfelelő oltóanyag: Alkoholnak ellenálló hab, CO2, por, 

vízpermet/köd/ködfátyol. 
 Alkalmatlan oltóanyag: oltáshoz ne használjunk erős vízsugarat. 

5. 2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Veszélyes égéstermékek 

 Tűz esetén, sűrű, fekete füst keletkezik. 
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Szokatlan tűz- és robbanásveszély 

 A füst és égés termékek belélegezve károsak lehetnek az 
egészségre. Ne engedjük az oltáshoz használt vizet csatornákba és 
vízfolyásokba. 

5. 3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Speciális tűzoltási eljárások 

 A tűznek kitett zárt tároló edényzetet vízzel hűtsük.  
Védőfelszerelés tűzoltók számára 

 Használjunk megfelelő légzőkészüléket. 

6.  SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6. 1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

6.1.1. Sürgősségi ellátók esetében: Viseljünk a 8. pontban leírt védőruházatot.  

6.1.2. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: Szüntessük meg a gyújtóforrásokat. 
Gőzöket ne lélegezzük be. Szellőztessünk megfelelően.  

6. 2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Ne engedjük csatornákba, vízfolyásokba és a földre. Amennyiben a készítmény tavakba, 
folyókba vagy csatornába kerül, értesítsük a hatóságokat a helyi szabályozásnak 
megfelelően. 

6. 3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

A kiömlött készítményt itassuk fel folyadék-megkötő anyaggal (pl. homok, kovaföld, 
savmegkötő vagy általános megkötő anyag) és a helyi szabályoknak megfelelően tároljuk. 
A szennyezett területet tisztítószerrel takarítsuk fel. Ne használjunk hígítót a takarításhoz. 

6. 4. Hivatkozás más szakaszokra 

További információért lásd még 7 és 8. pontokat. 

7.  SZAKASZ:  Kezelés és tárolás 
7. 1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A gőzök nehezebbek a levegőnél, ezért a talaj közelében terjednek. A gőzök 
robbanásveszélyes elegyet alkothatnak a levegővel. Előzzük meg a tűz- és 
robbanásveszélyes koncentráció kialakulását a levegőben. Akadályozzuk meg, hogy a 
gőzök koncentrációja a levegőben meghaladja a foglalkozási határértékeket. Továbbá a 
terméket csak olyan helyen használjuk, ahol nincs nyílt láng vagy más gyújtóforrás. Az 
elektromos készülékeket megfelelő védelemmel kell ellátni. Az előkészületek során 
elektrosztatikus szikrák keletkezhetnek. Mindig használjunk földelt vezetéket a tároló 
edényzet szállításánál. Kezelő személyzet viseljen antisztatikus cipőt és ruházatot és a 
padló is legyen vezető típusú. Az edényzetet tartsuk zárva. Tartsuk távol hőtől, szikráktól 
és nyílt lángtól. Ne használjunk olyan eszközöket, melyek szikráznak. Tartsuk távol bőrtől 
és szemektől. Ne lélegezzük be a gőzöket. A felhasználási területen tilos enni, inni és 
dohányozni. Személyes védelem miatt lásd 8. pont. Soha ne használjunk nyomást az 
edényzet kiürítésére. A készítményt mindig saját edényzetben tartsuk. A helyi 
egészségügyi és biztonságtechnikai szabályokat tartsuk be. A gőzök nehezebbek a 
levegőnél, ezért a talaj közelében terjednek. A gőzök robbanásveszélyes elegyet 
alkothatnak a levegővel. 
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7. 2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Az elektromos készülékeket megfelelő védelemmel kell ellátni. A padlózat vezető típusú 
legyen. Tárolás a helyi szabályozásnak megfelelően. Olvassuk el a címkén szereplő 
utasításokat. Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen hőtől és közvetlen fénytől elzárva 
tároljuk. Tartsuk távol gyújtóforrásoktól, oxidáló anyagoktól, erősen lúgos és savas 
anyagoktól. Dohányzás tilos. Előzzük meg az illetéktelen használatot. A felnyitott tároló 
edényzetet megfelelően zárjuk vissza és függőlegesen tároljuk kifolyás megelőzése 
érdekében. Soha ne használjunk nyomást a tároló kiürítéséhez. 

Tárolási besorolás  

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem 

8. 1. Ellenőrzési paraméterek 

Név CAS-szám AK-érték 
mg/m3 

CK-érték 
mg/m3 

MK-érték Jellemző 
tulajdonság 

Hivatkozás 

Etil-
alkohol 

64-17-5 1900 7600   IV. 

2-Propil-
alkohol 

67-63-0 500 2000  b, i II. 1. 

i = irritáló 
b = bőrön át felszívódik 
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

 

8. 2. Az expozíció ellenőrzése 

Légzésvédelem Ha a kezelő munkahelyén a koncentráció meghaladja a foglakozási 
határértéket, megfelelő légző berendezést kell viselni. 

Kézvédelem Hosszantartó vagy ismételt expozíció esetén viseljünk oldószernek 
ellenálló védőkesztyűt. 

Szemvédelem Viseljünk speciális fröccsenés védelemmel ellátott 
védőszemüveget. 

Bőrvédelem Hordjunk antisztatikus, természetes anyagból vagy tűzálló 
szintetikus anyagból készült védőruhát. Bőrrel való érintkezés után 
alaposan tisztítsuk meg az érintett bőrfelületeket. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémia tulajdonságok 
9. 1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
Megjelenés folyadék 
Szín változó 
Szag enyhe / alkohol szagú 
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány 

  
Olvadáspont   
Lobbanáspont 14 ºC  
Öngyulladási hőmérséklet 425 ºC 
Felső gyulladási határ 15,0%v/v 
Alsó gyulladási határ 3,5%v/v 
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Gőznyomás 60 hPA 
Sűrűség 0,93 g/ml 
Viszkozitás 22 – 25 sec. DIN 4 
Oldékonyság vízben részben oldható 
VOC-tartalom 70% 

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10. 1. Reakciókészség 

 

10. 2. Kémiai stabilitás 

Stabil javasolt tárolási és kezelési feltételek mellett (lásd 7. pont). 

10. 3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Veszélyes polimerizáció  

10. 4. Kerülendő körülmények 

Magas hőmérsékletnek kitett készítményből veszélyes bomlástermékek alakulhatnak ki, 
mint például szén-monoxid, szén-dioxid, füst és nitrogén-oxid. 

10. 5. Nem összeférhető anyagok 

Kerülendő anyagok Tartsuk távol oxidáló szerektől, erősen lúgos és savas 
anyagoktól, hogy megelőzzük a hőtermelő reakciók 
kialakulását  

10. 6. Veszélyes bomlástermékek 

11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
11. 1.A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ  

A készítményre nincs elérhető anyag. Ha a készítmény hígító komponenseinek 
koncentrációja meghaladja a foglalkozási határértéket, akkor az expozíció egészségre 
ártalmas hatásokat eredményezhet, mint például a nyálka hártya és légző rendszeri 
irritáció, vese, máj és központi idegrendszeri károsodás.  
Tünetek: fejfájás, szédülés, fáradtság, izom gyengeség, álmosság és extrém esetekben 
eszméletvesztés. Ismételt vagy hosszantartó érintkezés esetén kiszárítja a bőrt. A 
készítmény bőrön keresztül felszívódhat. A szembe fröccsenő készítmény irritációt és 
maradandó károsodást okozhat. 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

Ökotoxicitás A készítményről nincs elérhető információ. A terméket ne engedjük 
lefolyókba, tavakba, folyókba …  

Víz szennyezési osztály 1 

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
Általános információ Ne engedjük lefolyókba, tavakba, folyókba …   
13. 1. Hulladékkezelési módszerek 

A helyi hatósági rendszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Itassuk fel száraz 
homokkal vagy földdel és engedéllyel rendelkező lerakó helyre szállítsuk. A hulladék 
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anyagokat a 2012 évi CLXXXV. törvény, a 440/2012. (XII. 29.) K. rendelet, a 98/2001. 
(VI. 15.) K. rendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM. Rendelet előírásainak megfelelően kell 
ártalmatlanítani. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

14. 1. UN-szám 
UN szám (ADR/RID/ADN) 1263 
UN szám (IMDG) 1263 
UN szám (ICAO) 1263 
 
14. 2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
Megnevezés Nyomdafesték, vagy nyomdafesték segédanyag 
 
14. 3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
ADR/RID/ADN osztály 3-F1 
ADR/RID/ADN osztály 3. osztály: tűzveszélyes folyadékok 
ADR címke szám 3 
IMDG osztály 3 
ICAO osztály/alosztály 3 
Szállítási címke 

 
14. 4. Csomagolási csoport 
ADR/RID/ADN csom. csoport II 
IMDG csom. csoport II 
ICAO csom. csoport II 
 
14. 5. Környezeti veszélyek 
Környezetre veszélyes anyag /Tengeri szennyező hatás  
Nem 

14. 6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
163/640D/650; szállítási osztály 2, alagút kód: D/E; A3, A72 
Korlátozott mennyiség 5L 

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

15. 1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni. 
1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelete a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről 
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3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 
szintjéről 
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
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 
72/2013.(VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről 
1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH)  
1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról. 
453/2010/EU rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról 
1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről 
440/2012. (XII. 29.) K. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről 

15. 2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nem végeztek kémiai biztonsági vizsgálatokat. 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
Megjegyzés 
Többnyelvű kiadás 
Kiállította 
REA Elektronik GmbH, reainfo@rea.de 
Fordította 
Bali József (Printec BB Kft.) (jozsef.bali@printec.hu) 
Felülvizsgálás időpontja 
08/2013 
Veszélyre utaló mondatok teljes szöveg: 
R 11 Tűzveszélyes 
R 36 Szemizgató hatású 
R 37 Izgatja a légutakat 

Csak ipari célra használható! 

A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és 
pontos. A biztonsági adatlap célja, hogy a terméket biztonsági előírások szerint jellemezze. 
A termék tulajdonságaiért nem tudunk garanciát vállalni. 
 

Dátum: 2015.01.14.   Bali József 
Printec BB Kft. 
S.K. 

P.H. 


