
BIZTONSÁGI   ADATLAP                                   SEFRA HUNGÁRIA 

                                                                                 Festékgyártó és Forgalmazó Kft. 

 

Kiállítás kelte: 2008. szeptember 17.                      Módosítás kelte:  

                                                                                                                         Volltonfarbe 

                                                        1/5        

  

1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása 

      SEFRA VOLLTONFARBE  SZINEZŐ DISZPERZIÓ ÉS FESTÉK 

  
 

A készítmény felhasználása: Szinező diszperzió és festék 

 

 

Gyártó cég neve G. E. Habich’S Söhne GmbH. 

Cím DE-34359 Reinhardshagen, Burgstraße 3. 

Telefon +49 5544 / 791 0 

Fax +49 5544 / 82 38 

 

 

Forgalmazó cég neve Sefra Hungária Festékgyártó és Forgalmazó Kft. 

Cím 9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 6. 

Telefon +36 99 544 650 

Fax +36 99 544 659 

 

 

Sürgősség esetén Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

Ügyeleti telefon +36 1 476 6400, +36 1 476 6464 

Zöld szám +36 80 20 1199 

 

 

Forgalomba hozatalért felelő Sefra Hungária Festékgyártó és Forgalmazó Kft. 

Cím 9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 6. 

Telefon +36 99 544 650 

Biztonsági adatlap információ sefra@externet.hu 

 

 

2. A veszély azonosítása 

    44/2000. (XII.27.)EÜM. Rendelet szerint 

 

Veszélyjel: nem jelölésköteles Veszélyszimbólum: - 

 

S mondatok        

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sefra@externet.hu
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3. Összetétel / Az alkotórészekre vonatkozó információ 

    Összetevők: víz, töltőanyagok,  szerves és szervetlen pigment, diszperziós kötőanyag,    
                         segédanyagok 

 

Veszélyes anyag tartalom 

  Név CAS EINECS % Veszélyjel R-mondat   

                

                

                

 

4. Elsősegélynyújtási intézkedések 

         

Általános útmutatás: Szimptomák fellépésekor vagy kétséges esetben orvoshoz kell 

fordulni. 

Belégzéskor: érintettet friss levegőn nyugalomba helyezni,  

Bőrrel történő érintkezéskor: az érintett ruhadarabokat eltávolítani, a szennyezett 

bőrfelületet vízzel és szapppannal lemosni, bő vízzel leöblíteni. 

Szembejutáskor: a szemet kinyitni és 10 percen át bő, tiszta folyó vízzel kiöblíteni és 

szemorvossal konzultálni. 

Lenyeléskor: ne hánytassuk, kis kortyokban itassunk vizet,  az érintettet azonnal orvoshoz 

vinni 

 

5. Tűzvédelmi  intézkedések 

         

MSZ 9790-85 szerint: IV. tűzveszélyességi fokozat 

 

A tűzoltás módját a tűz határozza meg. A tűzoltáshoz vízpermetet, poroltót, szén-dioxidot, 

oltóhabot kell alkalmazni. 

 

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, melyeket belélegezni nem szabad. 

 

Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő, antisztatikus anyagból készült ruházat, védőkesztyű, 

védőlábbeli, a szemet és az arcot is védő, a veszélyes bomlástermékek ellen védelmet  

nyújtó izulációs légzésvédő használata kötelező.    

  

6. Intézkedések baleset esetén 

         

Személyi védelem: A munkatérben csak a mentést végző személyek tartózkodhatnak. 

Védőfelszerelés használata kötelező 

 

Kiömlés esetén: A kiömlött anyagot nem éghető felszívóképes anyaggal (föld, homok, 

kovaföld, stb) kell felitatni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkezett veszélyes 

hulladékot az ennek kezelésére és ártalmatlanítására feljogosított céggel elszállítatni. 

Megsemmisítés az előírások szerinti veszélyes hulladék égetőműben. 
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Környezetvédelem: ne engedjük a csatornába, talajvízbe a talajra jutni .     

7. Kezelés és tárolás 

         

Kezelésénél a levegőztetésről gondoskodni. Az eredeti csomagolásban, jól szellőző, 

hűvös, száraz helyen +5-25 C°  között, élelmiszerektől, italtól, takarmánytól elkülönített 

helyen tárolandó 

 

8. Az expozíció ellenőrzése / Egyéni védelem 

         

Műszaki intézkedések: a festék felvitele megfelelő szellőzés mellett történjen. A 

szellőztetést a száradás alatt is biztosítani. 

 

Egyéni védelem: rendeltetésszerű használat esetén légzésvédelem nem szükséges. 

Használat során védőruhát, védőkesztyűt, védőszemüveget kell használni. 

 

Egyéb: ügyeljünk a gondos munkavégzésre és az általános higéniai szabályokra 

  

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

         

Halmazállapot pasztaszerű 

Szín 
Különféle 
színekben 

Szag 
enyhe, 
jellegzetes 

Sűrűség (23 °C) 1,3 g/cm³ 

pH-érték Ca. 8,0-8,5 

 

10. Stabilitás és reakcióképesség 

         

Amennyiben a 7. pont szerint tároljuk, stabil. 

Veszélyes bomlástermékek tűz esetén keletkezhetnek, ne lélegezzük be!  

  

11. Toxikológiai információk 

         

Érzékenység esetén enyhe bőr- és szemizgató hatás előfordulhat. 

    

12. Ökológiai információk 

         

Tilos a készítményt élővizbe, vízfolyásba és talajba juttatni! 
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13. Ártalmatlanítási szempontok 

         

Háztartási hulladékkal együtt kezelni, szennyvízcsatornába, vízfolyásba vagy talajra 

önteni nem szabad. 

A keletkező festékmaradékot, vagy lejárt szavatosságú terméket, szennyezett 

csomagolóanyagot ajánlott hatóságilag ellenőrzött hulladékégetőben megsemmisíteni. 

16/2001 (VII.18) és 10/2002 (III.26.) KÖM rendelet alapján EWC kódok: 

080115*-festékre 

150110*-csomagolóanyagra   

 

   

    

14. Szállítási információk 

         

ADR/RID: - 

   

15. Szabályozási információk 

         

Veszélyjel:  
nem jelölésköteles 

 

R-mondatok.  
- 

 

S-mondatok:   

 

 

 

Veszélyes anyag tartalom: 

- 

 

VOC-tartalom: 

EU-határérték erre a termékre A/a:75 g/l (2007) / 30 g/l (2010) 

Ez a termék <1 g/l VOC-t tartalmaz 
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Vonatkozó törvények és rendeletek 

 

Munkavédelem 

 1993. évi XCIII.: A munkavédelemről szóló törvény és módosításai és a vonatkozó 

NM, MüM rendeletek a módosításokkal együtt 

 

Veszélyes anyagok: 

 2000. évi XXV.tv. A kémiai biztonságról 

 44/2000 (II.27.) EüM rendelet a vesuélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabélyairól és ennek módosítása a 33/2004 (IV.26) ESZCSM rendelet 

 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 

 3/2006 (I.26.) rendelet az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 

 

Veszélyes hulladék: 

 120/2004 (IV.29), 98/2001 (VI.15), 192/2003 (XI.26) Korm. Rendeletek 

 16/2001 (VII.18) KöM rendelet 

 

Illékony szerves oldószerek: 

 25/2006 (II.3) Korm. Rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító 

fényezésére szolgáló termékek szerves oldószertartalmának szabályozásáról 

 

16. Egyéb 

         

Felhasználási terület: Szinező diszperzió és festék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 


