
BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez) 

A kiállítás kelte: 2012.10.11. 

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

Termékazonosító 
A készítmény neve  REA-JET TEP-SW 010 tinta 
Termékszáma   
Az anyag vagy keverék megfelelően azonosított felhasználás, illetve ellenjavallt 
felhasználása 
Azonosított felhasználás Nyomtató tinta. 
A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Forgalmazó  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 (exportáló)  a forgalmazó 
Importáló   Printec BB Kft 
Cím   8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 
Telefon, Fax  Tel.:(93) 325 757, Fax: (93) 325 757 
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. A veszély meghatározása 

Az anyag vagy keverék osztályozása 

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

Veszélyre utaló mondatok R 11 Tűzveszélyes 

Biztonságos használatra utaló 
mondatok 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. 
S 39 Szem- / arcvédőt kell viselni. 

Egyéb veszélyek 
Elégtelen szellőztetés mellett és/vagy használat következtében robbanásveszélyes / 
gyúlékony keverék képződhet. Víz kockázati osztály: 1 gyenge vízszennyező hatás 



(besorolás a VwVwS szerint). Alacsony szagküszöb. Irritálja a légzőrendszert, szemizgató 
hatású. Tünetek: hányinger, hányás, fejfájás, szédülés, eszmélet vesztés, májelégtelenség, 
vese elégtelenség, aspiráció esetén okozhat tüdő ödémát és tüdőgyulladást. 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

Szerves, hígító, színező anyag, kötőanyag és adalékanyag tartalmú készítmény. 
Keverékek 
Ethanol (Etil-alkohol)    60-80% 
CAS-szám: 64-17-5   EK-szám: 200-578-6 
 
Besorolás (1272/2008/EK)  Besorolás (67/548/EGK) 
    F; R11 
 
1-methoxy-2-propanol (1-metoxipropán-2-ol) 15-20% 
CAS-szám: 107-98-2   EK-szám: 203-539-1 
 
Besorolás (1272/2008/EK)  Besorolás (67/548/EGK) 
    R10, R67 

Propan-1-ol (1-ptopanol)  5-10% 
CAS-szám: 71-23-8   EK-szám: 200-746-9 
 
Besorolás (1272/2008/EK)  Besorolás (67/548/EGK) 
    F, Xi; R11, R41, R67 

Az R-mondatok teljes listája a 16. pontban olvasható. 

4. Elsősegélynyújtás  

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános  Baleset esetén, illetve rosszullét esetén, kérjünk orvosi segítséget 

(és ha lehetséges mutassuk meg a biztonsági adatlapot is). 
Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Ha a betegnél fennáll az 
eszméletvesztés lehetősége, fektessük a biztonságos oldalpozícióba. 
Az orvosnak kell döntenie arról, hogy a továbbiakban, hogyan kell 
a beteget kezelni. 

Belélegzés Belélegzés esetén a beteget azonnal vigyük ki a friss levegőre és 
tartsuk nyugalomban. Kérjünk azonnali orvosi segítséget. 

Lenyelés  Nyugtassuk meg a beteget. Alaposan öblítsük ki vízzel a száját. 
Azonnal kérjünk orvosi segítséget. Kis kortyokban itassunk a 
beteggel vizet hígítás érdekében. NE HÁNYTASSUK A 
BETEGET! Tej és zsíros olajok itatása erősen ellenjavallt. Ne 
itassunk közömbösítő anyagot a beteggel. 

Bőrrel való érintkezés  Távolítsuk el az anyaggal átitatott ruházatot. Alaposan mossuk meg 
a bőrt szappannal és bőséges vízzel. 

Szemmel való érintkezés A kontaktlencséket el kell távolítani. Legalább 15 percig mossuk 
bőséges folyóvízzel a szemeket és mielőbb kérjünk orvosi 
segítséget. 

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
Általános információk  

Belégzés  



Lenyelés  

Bőrrel való érintkezés  

Szemmel való érintkezés  
A sürgős orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

5. Tűzvédelmi intézkedések 

Oltóanyagok 
Oltóanyagok Ajánlottak: Alkoholnak ellenálló hab, CO2, por, 

vízpermet/köd/ködfátyol. 

Anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek 
Veszélyes égéstermékek 

 Ajánlottak: Alkoholnak ellenálló hab, CO2, por, vízpermet/köd. 
Oltáshoz ne használjunk vízsugarat. 

Szokatlan tűz- és robbanásveszély 

 Tűz esetén szénmonoxid és nitrogén oxidok keletkezhetnek. A 
gőzök levegővel keveredve robbanásveszélyes elegyet alkothatnak. 

Javaslatok tűzoltóknak 
Speciális tűzoltási eljárások 

 Használjunk légzőkészüléket és kémiai anyagoknak ellenálló 
védőruházatot az oltáshoz. 

Védőfelszerelés tűzoltók számára 

 Használjunk légzőkészüléket és kémiai anyagoknak ellenálló 
védőruházatot az oltáshoz. 

Besorolás B osztály (gyúlékony folyadék) T2 osztály (robbanás pont: 300-450 °C) 

6. Intézkedések baleset esetén 

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Biztosítsunk friss levegőt. A készítmény ne kerüljön szembe és bőrre. Viseljünk megfelelő 
védőkesztyűt. (természetes gumi, kaucsuk, természetes latex, nitril gumi) (kevésbé 
ellenálló a butil gumi) Speciális használat mellett kérjen tájékoztatást a védőkesztyű 
gyártójától. Viseljünk megfelelő védőszemüveget. Viseljünk légzőkészüléket, ha nincs 
vagy nem megfelelő az elszívó rendszer, illetve a szellőztetés. A légzőkészülékbe 
megfelelő szűrőt válasszunk, mely a termék kezelése során jelentkező gázokat, gőzöket, 
aeroszolokat és részecskéket is tudja szűrni. Ha a koncentráció túllépi a megengedett 
határértéket, légzőkészüléket kell viselni. További információért lásd még 7 és 8. pontokat. 

Környezetvédelmi óvintézkedések 

Mivel robbanásveszélyes készítmény ezért előzzük meg, hogy pincébe, kürtőkbe és 
árkokba kerüljön az anyag. Ne engedjük csatornákba, vízfolyásokba és a földre. Robbanás 
veszélyes. 

Szennyezésmentesítés módszerei 

A kiömlött készítményt itassuk fel folyadék-megkötő anyaggal (pl. homok, kovaföld, 
savmegkötő vagy általános megkötő anyag). A szennyezett tárgyakat és területeket a 



környezetvédelmi szabályozásnak megfelelően takarítsuk fel. A takarításhoz használt 
anyagokat a 13. pontnak megfelelően kell ártalmatlanítani. 

Egyéb hivatkozás 

Tartsuk távol gyújtóforrásoktól, ne dohányozzunk, ne lélegezzük be gázokat és gőzöket. A 
készítmény részben vízben oldható. 

7. Kezelés és tárolás 

Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A készítmény kezelése előtt tegyük meg a megfelelő elővigyázatossági lépéseket. 
Viseljünk megfelelő védőruházatot, kesztyűt és szemüveget. (Lásd 7 és 8 fejezetek.) A 
tároló edényzetet ne hagyjuk nyitva. Nyitott tároló edényzetet óvatosan kezeljük. A tároló 
edényzetet tartsuk mindig szorosan zárva. Ha az elszívás vagy szellőztetés nem megoldott, 
vagy nem megfelelő, akkor légzőkészüléket kell viselni. Használat közben enni, inni, 
dohányozni tilos. A kéz bőrét védőkrémmel védhetjük a kiszáradástól. Mossunk kezet a 
munka befejeztével, szünetekben, ebéd előtt és műszakváltásoknál stb. Tartsuk távol 
ételtől, italtól és állati takarmánytól. Soha se tisztítsuk a bőrt vagy a ruhát a készítménnyel! 

Kezelés tűz esetén 

A gőzök nehezebbek a levegőnél, a föld közelében, üregekben, csatornákban és pincékben 
magasabb koncentrációban összegyűlhet.  Használat közben gyúlékony, robbanásveszélyes 
elegyet alkothat levegővel. Tartsuk távol elektromos kisülésektől, nyílt lángtól és szikrától. 
Ne dohányozzunk. Gyúlékony folyadék. 

További információk 

A gőzöket és aeroszolokat közvetlenül a keletkezési helyről kell elszívni. Használjunk a 
2001/59/EK rendeletnek megfelelő szellőztető rendszert. Az illékony szerves összetevők 
kibocsátásának csökkentése érdekében, a hígító gőzeit szűrőberendezésen keresztül kell 
átvezetni. Kérjük a tárolási körülményekről és polc méretekről a forgalmazótól kérjen 
tájékoztatást. (Lásd 7.4 fejezet) Amikor nem a javasolt hőmérsékleten tároljuk a 
készítményt, az élettartam rövidülhet. A nem megfelelő tárolás veszélyeztetheti a 
személyzetet és a környezetet. 

Biztonságos tárolás feltételei 

Tartsuk hűvös, jól szellőztetett, lezárt saját edényzetben. Áttöltéshez használjunk 
megfelelő, vagyis EU-s előírásoknak megfelelő HDPE vagy fehérbádog tárolókat. A 
részben vagy teljesen üres edényzet fejében robbanásveszélyes elegy gyűlhet össze. 
Tárolási osztály 3 A. A tintaraktárakat megfelelő szellőztető rendszerrel kell felszerelni. 
Távolítsunk el minden gyújtóforrást. Tartsuk távol magas hőtől és napsugárzástól. Javasolt 
tárolási hőmérséklet: +15 °C -25 °C. Gyúlékony folyadék. Lejárati idő 18 hónap. 

Tárolási összeférhetőség 

Tilos más anyagokkal együtt tárolni. 

Speciális használat 

Ipari tintasugaras nyomtatók fogyóanyaga. Magas a kockázata a súlyos égési sérüléseknek 
gyúlékony folyadékok és gőzök gyújtóforrásánál. Ne dohányozzunk a beüzemelés 
helyszínén. A nyomtatót ne működtessük gyújtóforrások, magas hő vagy olyan gépek 
mellett, melyek szikrát bocsátanak ki. A nyomtatófejet - különösen bekapcsolt állapotban – 
tartsuk távol gyúlékony folyadékot tartalmazó tároló edényzettől. A nyomtatót jól 



szellőztethető helyiségben működtessük. Helyezzünk el egy széndioxidos tűzoltó 
készüléket egy jól megközelíthető helyen, a  nyomtató 10 méteres körében. A nyomtató 
közelében soha se tároljunk nagy mennyiségű fogyóanyagot. Csak annyi hígítót és tintát 
tároljunk a nyomtató mellett, amennyi a napi munkához elegendő. A fogyóanyag raktárt 
megfelelő szellőztető rendszerrel kell felszerelni. Tegyünk megfelelő lépéseket a statikus 
kisülések megelőzése érdekében, melyek a fogyóanyag és a nyomtatófej közelében 
keletkezhetnek. A nyomtatófej működése alatt, viseljünk védőszemüveget és védőkesztyűt 
(lásd 7 és 8 fejezet). Figyelem: a csövek, melyek tintát és hígítót szállítanak a 
nyomtatóban, nyomás alatt vannak. Spriccelés veszélye áll fenn! 

Tárolási besorolás  
Meghatározott végfelhasználás 

A készítmény meghatározott felhasználási lehetőségeit az 1. pontban találja. 

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem 

Expozíciós határértékek 

Név CAS-
szám 

AK-érték 
mg/m3 

CK-érték 
mg/m3 

MK-érték Jellemző 
tulajdonság 

Hivatkozás 

Etil-alkohol 64-17-5 1900 7600   IV. 
1-

Metoxipropán-
2-ol 

107-98-2 375 568  b EU3 

b = bőrön át felszívódó 

Az expozíció ellenőrzése 

Egyéni védőeszközök  

Munkafolyamat feltételei A személyes védőeszközök alkalmazását meg kell előznie a 7. 
fejezetben bemutatott megfelelő műszaki védelem kialakítása. (A 
munkahelyi folyamatok elemzéséhez kérem olvassák el a 
Munkahelyi Biztonság és Egészség Központi Intézetének 
„Veszélyes anyagok (GA 13)” szóló kiadványát.) 

Légzésvédelem Ha nincs vagy nem megfelelő az elszívó rendszer, illetve a 
szellőztetés, akkor légzőkészüléket kell viselni. A1 szűrő (barna) 
1000 ml/m3 (ppm), vagy 5000 ml/m3 (ppm), vagy 10000 ml/m3 
(ppm)-ig. 

Kézvédelem A megfelelő védőkesztyű kiválasztásánál vegyük figyelembe a 
munkahelyi körülményeket és milyen mennyiségű, illetve 
koncentrációjú veszélyes készítményt kell kezelni. Speciális 
körülmények esetén kérjék ki a védőkesztyű gyártójának 
véleményét a kémiai ellenállóságról. 

Szemvédelem Viseljünk védőszemüveget. EN 166 

Bőrvédelem Hordjunk hosszú ujjú, tűzálló és antisztatikus védőruhát. 



Higiéniai intézkedések 

A bőr kiszáradásának elkerülése érdekében használjunk kézkrémet. 
Mossunk kezet a munka végén, szünetekben, ebéd előtt, 
műszakváltáskor stb. 

Környezetvédelem Lásd 6 és 7 fejezet. 

További információk 8 fejezet meghatározásai. 

 H = bőrön keresztül felszívódik 

 Y = nem áll fenn a terhesség alatti káros hatások kockázata a 
munkahelyi (AGW) és a biológiai (BGW) határérték szerint. 

  AGW = A munkahelyi expozíciós határérték az az érték, melyet 
átlagos koncentrációjú munkahelyen mértek, mellyel 
kiküszöbölhető a munkavállalók krónikus és akut 
egészségkárosodása. Ez általában napi nyolc órás, heti öt 
munkanapos élethosszig tartó időt jelent. 

 BGW = A biológiai expozíciós határérték a maximálisan 
megengedhető vérben, vérplazmában és lélegzetben mérhető 
anyagkoncentrációt mutatja, mely – jelenlegi tudásunk szerint – 
még nem károsítja az egészséget. Ez általában napi nyolc órás, heti 
öt munkanapos élethosszig tartó időt jelent. 

9. Fizikai és kémia tulajdonságok 

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
Megjelenés folyadék 
Szín fekete 
Szag jellegzetesen alkohol szagú 
Forráspont 79 - 110 ºC DIN51751 
Olvadáspont nem meghatározott DIN53181 
Lobbanáspont 13 ºC DIN51755 
Öngyulladás 425 ºC 

Robbanási határértékek Gőzök levegővel keveredve robbanásveszélyes elegyet alkothatnak. 

Felső határ 15 vol.% DIN51649 
Alsó határ 3,5 vol.% DIN51649 

Gőznyomás 57 hPA (20ºC-on) DIN51754 
Gőzsűrűség(20°C-on) > 1 
Párolgási sebesség  nem meghatározott (20°C-on) 
Viszkozitás / dinamikus ~ 1,6 mPas @ 20ºC DIN53018 
Viszkozitás / kinematikus nem meghatározott 
Vízben való oldhatóság > 250 g/L (20°°C-on) 
Oxidáló tulajdonságok nem meghatározott 
Relatív sűrűség (20ºC-on)   ~ 0,82 g/cm3 (20ºC-on) DIN 53217 
pH-érték (20ºC-on) nem meghatározott DIN 19268 
Megoszlási hányados nem meghatározott 
Hígító szétválasztási teszt nem meghatározott 
VOC 96,5% (787,2 g/l) 
Maximum tárolási idő 18 hónap 



10. Stabilitás és reakcióképesség 

Reakciókészség 

Kémiai stabilitás 

Veszélyes reakciók lehetősége 

Veszélyes polimerizáció  

Kerülendő körülmények 

Tartsuk távol az erős hőtől > 45°C és / vagy napsugárzástól. Felmelegedés meggyorsítja a 
párolgást és a robbanásveszélyes gázok felgyülemlését a levegőben. 

Összeférhetetlen anyagok 

Kerülendő anyagok Tartsuk távol erős savaktól, lúgoktól, nehézfém sóktól és 
redukáló szerektől. 

Veszélyes bomlástermékek 

Tartsuk távol erős savaktól, lúgoktól, nehézfém sóktól és redukáló szerektől. 

További információk 

Ez a termék stabil. 

11. Toxikológiai információk 

Akut toxicitás 

Patkány szájon át LD50: 7060 mg/kg/ etanol, etil alkohol 
Patkány belélegezve LC50: 20000 mg/l/4 ó/ etanol, etil alkohol 

Speciális hatások 

Erre a készítményre jelenleg nincsen elérhető toxikológiai információ. 

Korrodáló és irritatív hatások 

Erre a készítményre jelenleg nincsen elérhető toxikológiai információ. 

Szenzibilizáló hatások 

Erre a készítményre jelenleg nincsen elérhető toxikológiai információ. 

Ismételt expozíció hatásai 

Erre a készítményre jelenleg nincsen elérhető toxikológiai információ. 

Toxikus hatások a nemzőképességre 

Erre a készítményre jelenleg nincsen elérhető toxikológiai információ. 

Kiegészítő információk 

Erre a készítményre jelenleg nincsen elérhető toxikológiai információ. 

Tapasztalati eredmények humán hatásáról 

Erre a készítményre jelenleg nincsen elérhető toxikológiai információ. 

További adatok 

Ismételt expozíció / hosszabb időn át bőrrel érintkezve a bőr kiszáradását vagy 
megrepedezését okozhatja. Erős zsíroldó hatású. Bőrön keresztül felszívódhat. Belélegezve 



fejfájást, szédülést, álmosságot és érzékelési zavarokat okozhat. Szembe jutva súlyos 
irritációt és kötőhártya ödémát okozhat. Károsíthatja a májat, veséket és az idegrendszert. 
Aspiráció, lenyelés és hányás után súlyos tüdőkárosodást okozhat. 

12. Ökológiai információk 

Ökotoxicitás Akut hal tox. Leuciscus idus: LC50: 8140 mg/l/etanol, etil alkohol 
Baktérium tox. Pseudomonas putida EC50: 6500 mg/l/etanol, etil 
alkohol                             
 Akut Daphnia tox. Daphnia magna EC50: 9268 – 14221 
mg/l/96ó/etanol, etil alkohol 

Toxicitás 

Perzisztencia és lebonthatóság 

Lebonthatóság Veszélyes összetevők: hígítók biológiailag lebomlanak. A használt 
színező anyagok nehezen oldódnak vízben. A színező anyagok a 
szabályozás szerint nagyon ellenállóak ezért szennyvíztelepi illetve 
derítő feltételek mellett nehezen bonthatóak le biológiailag. 

Bioakkumulációs képesség 

Bioakkumulációs képesség 

Nincs jele biológiai felhalmozódásnak. 

Talajban való mobilitás 

Mobilitás A folyadék részben vízben oldható. A veszélyes összetevők 
környezetbe kerülve gyorsan elpárolognak. Talajban a 
készítményben használt hígítók közepestől magasig terjedő 
mobilitása várható. 

PBT- és vPvB-értékelés eredményei 

Egyéb káros hatások 

Víz szennyezési osztály: 1 kevésbé szennyező hatású. 

További adatok 

Ökotoxikológiailag ezt a készítményt nem vizsgálták. A szolgáltatott adatokat legjobb 
tudásunk szerint állítottuk össze a használt anyagok és hasonló termékek adatai alapján. A 
készítményt ne engedjük csatornákba, talajra és vízfolyásokba. Megfelelő kezelés és 
használat mellett nem várható semmilyen ökológiai probléma. 
RoHS – megfelelősség: Ez a készítmény megfelel a 2002/95/EK RoHS rendeletnek és 
WEEE irányelveknek. 

13. Ártalmatlanítási szempontok 

Általános információ Szerves hígító, hűtőanyag és üzemanyag hulladék (kivéve 07 és 
08); szerves hígító, hűtőanyag és hab/aeroszol üzemanyag 
hulladék; más hígítók és hígító keverékek. Veszélyes hulladék. 



Ártalmatlanítási mód 
A helyi hatósági rendszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani a szennyezett 
csomagoló anyagokat. 

EWC kód: 140603 

14. A szállításra vonatkozó információ 

UN-szám 
UN szám (ADR/RID/ADN) 1263 
UN szám (IMDG) 1263 
UN szám (ICAO/IATA-DGR)  1263 
 
Szállítási megnevezés 
Megnevezés Festék, vagy festék segédanyag 
 
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/IATA-DGR osztály/alosztály 3 
Szállítási címke 

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

Különleges óvintézkedések 
EMS F-E, S-D 
Veszélyességi kód 33 
ADR/RID/ADN  korlátozott mennyiség LQ6 
IMDG korlátozott mennyiség 5 L 
ICAO korlátozott mennyiség 1 L (utas) 
IATA csomagolás utas 305 
IATA max. mennyiség utas 5 L 
IATA csomagolás teher 307 
IATA max. mennyiség teher 60 L 
 
Egyéb adat 
Utas LQ: Y305 
Speciális rendelet: A72 



A szállítási adatok a nemzetközi és német szabályozásnak felelnek meg. Egyéb nemzeti 
szabályozási eltéréseket nem vettük figyelembe. 

15. Szabályozási információk 

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 
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… 

Professzionális felhasználókra korlátozva. 
Ne használjuk a készítményt bőr és ruházat tisztítására! 

Kémiai biztonsági értékelés 

16. Egyéb információk 

Megjegyzés 
Többnyelvű kiadás 
Kiállította 
REA Elektronik GmbH, reainfo@rea.de 
Fordította 
Bali József (Printec BB Kft.) 
Felülvizsgálás időpontja 
27/05/2009 (Linx Printing Technologies ltd.) 
Biztonsági adatlap száma 
 
Veszélyre utaló mondatok teljes szöveg: 
R 10 Kevésbé tűzveszélyes 
R 11 Tűzveszélyes 
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat 
R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak 
Teljes veszélyességi nyilatkozat 
 



Biztonsági adatlap státusa 
Jóváhagyott 

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: 2012.10.11.   Bali József 
Printec BB Kft. 
S.K. 

P.H. 


