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Biztonsági adatlap
PANNON-PROTECT Kft.
2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.
T el.: (26) 325-554 Fax: (26) 325-630
www.pannon-protect.eu kapcsolat@pannon-protect.eu

2009.06.22.

JOBECK
Impregnáló favédő szer
1. változat Készült a gyártó Biztonsági adatlapjának (2000.06.01.) alapján, a 93/112/EWG direktíva szerint
1.A készítményt
Gyártó:
gyártó, forgalmazó JOBECK GmbH
adatai
14050 Berlin
Tel: (00-49)8026-875-8

Importőr:
Jobeck Kereskedelmi Kft.
1121 Budapest, Hunyad lejtő 10.
Telefon:30/944-8820
Fax/Tel.:1/274-4083

Forgalmazó:
Pannon-Protect Kft
H-2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.
Tel.: (00-36) 26/325-554
Fax: (00-36) 26/325-630
kapcsolat@pannon-protect.hu

Magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal 06-80-201-199
2. Veszély
azonosítása

3. Az alkotórészekre vonatkozó
adatok,
összetétel

4. Elsősegély és
intézkedések

5. Tűzvédelmi
intézkedések

6. Intézkedések
véletlen
szabadba jutás
esetén

7. Kezelés és
tárolás

CAS-szám
141-78-6

Megnevezés
EU-szám
%
Veszély-jel R-mondat
etilacetát
Etilacetát/ecetsav-etilészter
Illóolajok
gyanta
Az összetétel a Szabadalmi Hivatalnál 100 20 957 2 nyilvántartási számon bejegyezve.
Általános tudnivalók:
A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni.
Belégzés esetén:
Szédülést és rosszullétet okozhat, fejfájást idézhet elő.
Bőrre jutás esetén:
Az elnedvesedett ruhadarabokat levenni, az érintett testfelületet bő szappanos
vízzel gondosan letisztítani.
Szembe jutás esetén:
A szemhéjakat kitámasztva folyó víz alatt 15 percen keresztül alaposan
öblítsük ki. Szemöblítés után mielőbb forduljunk szemorvoshoz.
Lenyelés esetén:
A szájat öblítsük ki. A sérülttel itassunk nagyobb mennyiségű vizet. Az érintett
személyt juttassuk mielőbb orvoshoz.
Tűzveszélyes!
A szer folyékony állapotban igen tűzveszélyes, használata során dohányozni
és nyílt lángot használni nem szabad!
Megfelelő tűzoltó szerek: A kereskedelemben beszerezhető szokásos porral oltó vagy habbal oltó
tűzoltó készüléket kell alkalmazni a DIN szabvány szerint.
Biztonsági szempontból alkalmatlan oltóanyagok: Víz (a tűzoltóvíz fecskendező sugarát az anyagra
közvetlenül ráirányítani nem szabad!)
Személyekre vonatkozó intézkedések:
Megfelelő szellőzésről gondoskodni, a tüzet előidézhető
forrást eltávolítani; dohányozni nem szabad.
Környezetre vonatkozó óvintézkedések:
A kommunális szennyvízcsatornába és élővízben károsodást
nem okoz. Bő vízzel letisztítani, a visszamaradó
anyagmaradványt megszáradása után lekaparni.
Mentesítési, feltakarítási eljárás:
Nedvszívó anyaggal szedjük fel, utána semmisítsük meg.
Nagyobb mennyiség esetén először határoljuk körül, és ezt
követően szivattyúzzuk felcímkézett edénybe.
Kezelés: A vegyi anyagokkal történő műveletekre vonatkozó általános higiénés előírásokat be kell
tartani. Élelmiszertől, ital- és takarmányféleségektől elkülönítetten kell tárolni. Munka közben tilos enni,
inni és dohányozni. Védőszemüveg és védőkesztyű használata kötelező.
Tárolás: Hűvös és száraz helyen tárolandó. Csak eredeti, zárt göngyölegben, illetéktelenek, gyermekek
elől elzárva tárolandó. A tárolóhelyek és munkaterületek megfelelő szellőzését biztosítani kell.
VbF osztály: -
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8. Az expozíció
Az éteolaj-féleségekre vonatkozó általános munkavédelmi és egészségóvó munkaegészségügyi
ellenőrzése,
rendelkezést be kell tartani.
személyi védelem Egyéni védőfelszerelés:
- légzésvédelem: szellőztetés mellett nem szükséges
- kézvédelem: védőkesztyű
- szemvédelem: kereskedelemben kapható szokványos védőszemüveg
- a bőr (testfelület) általános védelme: a tevékenység és a vele járó hatások függvényében kell
biztosítani a bőrfelület védelmét, pl. védőkötény, védőcsizma
Általános védelmi- és higiéniai intézkedések: A vegyi anyagokkal történő műveletekre vonatkozó
általános higiénés előírásokat be kell tartani.
9. Fizikai és
folyadék
kémiai
Világos aranybarna
tulajdonságok
Átható gyógynövény illat,
cca. 0,93 g/cm3 20ºC-on
erős oldószerre jellemző szag

Vízzel nem keverhető
10. Stabilitás és
reakciókészség
11. Toxikológiai
adatok

12. Ökológiai
információk
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
14. Szállítási
információk

15. Szabályozási
információk

Kerülendő anyagok és körülmények: erős oxidáló szerek
Veszélyes vegyi reakció: rendeltetésszerű alkalmazás esetén nincs
Akut toxicitás: LD50 orális (patkány): cca. 10400 mg/kg
LD50 dermális (üregi nyúl): > 5000 mg/kg
Szemingerlő hatás (nyúl):
Bőringerlő hatás (nyúl):
Túlérzékenységet okozó hatás:
Viselkedése a természetes környezetben, élővízben és szennyvíztisztító létesítményben: megszáradt
állapotban nem jelent veszélyeztetést. Folyékony halmazállapotban gondosan kell eljárni vele.
A festékekre vonatkozó hatósági előírásokat be kell tartani.
A tisztítatlan csomagolóanyagot (festékmaradványt) hagyni kell, hogy megszáradjon.
Szárazföldi (közúti) szállítás (határon túl és belföldön): ADR/RID és GGVS/GGVE:
Osztály:
3 tűzveszélyes folyadék, öngyulladási veszély 60°C-on. Kemler szám:30
UN- szám:
Az áru megnevezése:
Éterolaj tartalmú festékbevonat,
Csomagolási csoport:
Tengeri szállítás:
Osztály:
UN-szám:
Megfelelő műszaki
megnevezés:
Csomagolási csoport:
Tengert szennyezi:
EMS szám:
MFAG:
Légi szállítás:
Osztály:
UN-szám:
Megfelelő műszaki
megnevezés:
Csomagolási csoport:
Az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó információ:
F – Tűzveszélyes
Kockázati (R) mondatok
Biztonsági (S) mondatok
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Nemzeti előírások
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet, amelyet módosított a
33/2004 (VI.24) ESzCsM rendelet, valamint az 52/2007 (XI.30) EüM rendelet
38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM e. rendelet a biocid termékek előállításának s forgalomba
hozatalának feltételeiről, a 25/2000 (IX.30) EüM SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonságáról, 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet a hulladékok jegyzékéről, a 2000. évi XLIII
törvény a hulladékgazdálkodásról, 203/2001 (X.26.) Korm. rendelet; 204/2001 (X.26.) Korm. rendelet a
felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól, valamint a 220/2004 (VII.21) évi
Kormányrendelet. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet a
tűzvédelemről.

VbF szerinti osztályozás: Nincs gyártói adat
Víz veszélyességi osztály: Nincs gyártói adat
16. Egyéb
információk

A jelen Biztonsági Adatlap alapvetően a gyártó cégtől származó adatok (Biztonsági adatlap és egyéb
dokumentumok 2008.04.24. 5. változat), valamint a 2000. évi XXV. Tv, a 44/2000. (XII.27.), és az
52/2007 (XI.30) EüM. rendelet illetve a REACH alapján készült. Az adatok a jelenlegi ismereteinken
alapulnak; nem jelentenek garanciát a termék tulajdonságaira. A vonatkozó törvényeket és előírásokat a
termékünk felhasználójának saját felelősségére figyelembe kell venni, különös tekintettel a jelen
biztonsági adatlap elkészítése óta bekövetkezett esetleges jogszabály módosításokra. A felhasználás
konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes
törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A foglalkozásszerű felhasználó – a
kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az
egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

Babos Rezső
ügyvezető igazgató
Bármilyen, faanyagvédelemmel kapcsolatos problémával, szaktanácsért hívja a
„Faanyagvédelmi Tudásközpontot”,
a faanyagvédelem kék számán:

06-40 200-301
Külföldről:

+36-40 200-301
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