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SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1. Termékazonosító 
Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L 

1.2. Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a 
felhasználások, amelyektől óvakodni szoktak 

Az anyag/készítmény használata 
Építészeti bevonatok 

1.3. A biztonsági adatlapot szolgáltató szállító adatai 

Cím/gyártó 

Relius Farbenwerke GmbH 
Heimertinger Straße 10 
87700 Memmingen 
Telefonszám:  +49 8331 103 0 
Faxszám:  +49 8331 103 277 
Kapcsolattartó osztály  Termékbiztonsági terület / 
telefon 
Az e-mail címe a info@relius.de 
felelős 
A jelen SDS 
személye 

1.4. Sürgősségi szám 
+49 0800-5560000Elérhető : H-P 8:00 - 18:00. 

 
 

SZAKASZ: Potenciális veszélyek 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 
A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyesnek. 

2.2. Jelölő elemek 

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés 
EUH208 Tartalmazza 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, Allergiás 

reakciókat okozhat. 

2.3. Egyéb veszélyek 
Nincsenek külön említésre méltó veszélyek. 

 

SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk 

3.2 Keverékek 

Kémiai jellemzés 

Akrilgyanta vizes 
oldat 
szerves oldószer 

Veszélyes összetevők (1272/2008/EK rendelet) 

2-(2-butoxi-etoxi)etanol 
CAS-szám:  112-34-5 

mailto:info@relius.de
mailto:info@relius.de
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EINECS-szám:  203-961-6 
Registrierungsnr.  01-2119475104-44-XXXX 
Koncentráció>=1< 10% 

 

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet) 
Szemirritáló. 2H319 

 
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol 

CAS-szám:  126-86-3 
EINECS-szám:  204-809-1 
Registrierungsnr.  01-2119954390-39 
koncentráció>=0,1<  1% 

 

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet) 
Szemkárosodás. 1H318 
Vízi krónikus 3H412 
Bőrérzékenység 1BH317 

 
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on 

CAS-szám:  2634-33-5 
EINECS-szám:  220-120-9 
Regisztrációs szám:  ELŐRE REGISZTRÁLT 
koncentráció< 0, 05% 

 

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet) 
Vízi akut 1H400 
Bőrérzékenység 1H317 
Akut toxicitás 4H302 
Bőrirrit. 2H315 
Szemkárosodás. 1H318 

 

Koncentrációs határértékek (1272/2008/EK rendelet) 
Bőrérzékenység 1H317>= 0. 05 

 

SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása 

Általános információk 

A tünetek jelentkezésekor vagy kétség esetén forduljon orvoshoz. Eszméletlen állapotban ne nyelje le 
szájon át. 

Belégzés után 

Távolítsa el az érintett személyt a veszélyzónából. Vigye ki a friss levegőre, tartsa melegen a személyt, 
és hozza nyugalmi helyzetbe. Ha a légzés szabálytalan vagy leállt, adjunk mesterséges lélegeztetést. 
Azonnal hívjon orvost. 

Bőrrel való érintkezés után 

Vegye le a szennyezett ruházatot. Bőrrel való érintkezés után azonnal mossuk le bő szappannal és 
vízzel. Ne használjon oldószereket. 

Szemkontaktus után 

Vegye le a kontaktlencsét, tartsa nyitva a szemhéját legalább 10 percig, öblítse le bőségesen 
tiszta, friss vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. 

Lenyelés után 

Lenyelés esetén bő vízzel öblítse ki a száját (csak akkor, ha a személy eszméleténél van), és azonnal 
forduljon orvoshoz! . Tartsa nyugodt állapotban az érintett személyt. Ne idézzen elő hányást! 
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4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett egyaránt 

Eddig nem ismertek tünetek. 

4.3. Azonnali orvosi segítség vagy speciális kezelés szükségessége 

Jegyzetek az orvosnak / kezelésnek 

További releváns információ nem áll rendelkezésre. 

 

SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések 

5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyagok 

Megfelelő oltóanyagok: hab (alkoholálló), szén-dioxid, por, permet (víz). 

Nem megfelelő oltóanyagok 

Teljes vízsugár 

5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek 
Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. A bomlástermékeknek való kitettség egészségkárosodást okozhat. 

5.3. Tanácsok a tűzoltóknak 

Speciális védőfelszerelés tűzoltáshoz 

Tűz esetén használjon megfelelő légzőkészüléket. A tűzforrás közelében lévő zárt tartályokat vízzel 
hűtse le. Ne engedje, hogy az oltóvíz a csatornába vagy vízfolyásokba kerüljön. 

 

SZAKASZ: Intézkedések a véletlenszerű kibocsátás ellen 

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások 
Tartsa be a védelmi előírásokat (lásd a 7. és 8. szakaszt). 

6.2. Környezetvédelmi intézkedések 
Ne engedje a csatornába/felszíni vizekbe/felszín alatti vizekbe kerülni. Tavak, folyók vagy csatornák 
szennyezése esetén a helyi jogszabályoknak megfelelően értesítse az illetékes hatóságokat. 

6.3. A visszatartás és tisztítás módszerei és anyaga 
A kiömlött anyagot nem éghető felszívóanyaggal (pl. homok, föld, vermikulit, diatómaföld) felfogni, és a 
helyi előírásoknak megfelelően a megfelelő tartályokban ártalmatlanítani (lásd a 13. szakaszt). Lehetőleg 
tisztítószerrel tisztítsa meg - kerülje az oldószerek használatát. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos információkat lásd a 8. pontban. Az ártalmatlanítással 
kapcsolatos információkat lásd a 13. pontban. 

 

SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1 Védőintézkedések a biztonságos kezeléshez 

A biztonságos kezelésre vonatkozó megjegyzések 

Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Ne lélegezze be a gőzöket és a permetpermetet. Kerülje az 
őrlési por belégzését. Ne dohányozzon, ne egyen és ne igyon, amikor kezeli. Kövesse a jogi védelmi és 
biztonsági előírásokat. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést a foglalkozási expozíciós határértékek feletti 
gőzkoncentráció elkerülése érdekében. 
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A tűz- és robbanásvédelemre vonatkozó megjegyzések 

Tartsa távol a hőtől és gyújtóforrásoktól. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei az összeférhetetlenségek 
figyelembevételével 

A tárolóhelyiségekre és tárolókonténerekre vonatkozó követelmények 

Jól szellőztesse a raktárhelyiségeket. Ne ürítse ki a tartályokat nyomás alatt, nem nyomás alatt álló 
tartály. Óvatosan zárja le a felnyitott tartályokat, és tárolja függőlegesen, hogy megakadályozza a 
szivárgást. Illetéktelen személyek nem léphetnek be. 

Tájékoztatás az egy közös tárolóhelyen történő tárolásról 

Tárolja oxidálószerektől, erősen lúgos és erősen savas anyagoktól távol. 

További információk a tárolási feltételekről 

Eredeti tárolóedényekben tárolja. Kövesse a címkén található utasításokat. A tartályokat tartsa 
szárazon, szorosan lezárva, hűvös, jól szellőző helyen. Védje a hőtől és a közvetlen napfénytől. 
Tartsa távol a gyújtóforrásoktól. Védje a fagytól. 

7.3. Különleges végfelhasználások 
További információkért lásd a műszaki adatlapot. 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/személyi védőfelszerelés 

8.1 Ellenőrizendő paraméterek 

Expozíciós határértékek 

2-(2-butoxi-etoxi)etanol 
ListTRGS 900 
TypeAGW 
Érték67mg/m³10ppm (V) Csúcsérték: 1,5(I); Terhességi csoport: Y; Állapot: 2015.04.27.; 
Megjegyzés: EU, DFG, 11 

Levezetett hatásmentes/minimális hatásszintek (DNEL/DMEL) 

propán-1,2-diol 
Érték típusa Levezetett hatásmentes szint (DNEL) 
Hivatkozás groupEmployees 
Expozíció időtartamaHosszú távú 
Expozíciós mód belégzés 
HatásmódSzisztémás hatás 
Koncentráció168mg/m³ 

 

Érték típusa Levezetett hatásmentes szint (DNEL) 
Hivatkozás groupEmployees 
Expozíció időtartamaHosszú távú 
Expozíciós mód belégzés 
HatásmódLokális hatás 
Koncentráció10mg/m³ 

 
Érték típusa Levezetett hatásmentes szint (DNEL) 
ReferenciacsoportFogyasztó 
Expozíció időtartamaHosszú távú 
Expozíciós mód belégzés 
HatásmódSzisztémás hatás 
Koncentráció50mg/m³ 
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Érték típusa Levezetett hatásmentes szint (DNEL) 
ReferenciacsoportFogyasztó 
Expozíció időtartamaHosszú távú 
Expozíciós mód belégzés 
HatásmódLokális hatás 
Koncentráció10mg/m³ 

 

ReferenciacsoportFogyasztó 
Expozíció időtartamaHosszú távú 
Expozíció bőrön át történő expozíció 
HatásmódSzisztémás hatás 
Koncentráció213mg/m³ 

 

ReferenciacsoportFogyasztó 
Expozíció időtartamaHosszú távú 
Expozíciós útvonalorális 
HatásmódSzisztémás hatás 
Koncentráció85mg/m³ 

 
Előre jelzett hatástalan koncentráció (PNEC) 

propán-1,2-diol 
ÉrtéktípusPNEC 
TípusFriss víz 
Koncentráció260mg/l 

 

ÉrtéktípusPNEC 
TípusMarin 
Koncentráció26mg/l 

 

ÉrtéktípusPNEC 
TípusVíz 
Koncentráció183mg/l 

 

ÉrtéktípusPNEC 
Típus Szennyvíztisztító telep (STP) 
Koncentráció20000mg/l 

 

ÉrtéktípusPNEC 
TypeSediment 
Koncentráció572mg/kg 

 
ÉrtéktípusPNEC 
TípusMarines Üledék 
Koncentráció57 ,2mg/kg 

 

ÉrtéktípusPNEC 
TypeEarth 
Koncentráció50mg/kg 

 
8.2 Az expozíció ellenőrzése és nyomon követése 

Légzésvédelem 

Rövid távú szűrőegység, kombinált szűrő A-P2 

Kézvédelem 

Intenzív érintkezés esetén használjon védőkesztyűt. 
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Megfelelő anyagButil gumi Anyagvastagság 
 0,5 mm 

Szemvédelem 

Viseljen védőszemüveget a folyadékfröccsenések elleni védelem érdekében. 

Testvédelem 

Viseljen lángálló védőruházatot; viseljen természetes szálból vagy hőálló műszálból készült 
antisztatikus ruházatot. 

A környezeti expozíció korlátozása és nyomon követése 

Ne engedje a lefolyókba vagy folyóvizekbe kerülni. 

 

SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
Formanyomtatvány folyadék 

Szag termékspecifikus 

pH-érték 

Megjegyzés gyenge lúgos 

Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

Lobbanáspont 

Megjegyzés Nem alkalmazható 

Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű) 

Nem elérhető 

felső/alsó gyúlékonysági vagy robbanási határértékek 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

Gőznyomás 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

Sűrűség 

érték1 .04g/cm³ 
Hőmérséklet20°C 

Vízoldhatóság 

MegjegyzésTeljesen keverhető 

Viszkozitás 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

9.2. Egyéb információ 

Egyéb információ 

Nem ismert 

 

SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség 

10.1. Reaktivitás 
Nincs veszélyes reakció, ha az utasításoknak megfelelően tárolják és kezelik. 

10.2. Kémiai stabilitás 
Stabil, ha az ajánlott tárolási és kezelési utasításokat alkalmazzák (lásd a 7. szakaszt). 

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége 
Veszélyes reakciók nem ismertek. 



Oldal 13
(10) 

 

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet szerint  

Kereskedelmi név: Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L 

Anyagszám: 278546Verszió : 3 / HUFelülvizsgálták : 26.01.2017 Helyettesíti a 

változatot: 2 / HU  Nyomtatási dátum: 

26.01.2017 



Oldal 14
(10) 

 

 
10.4. Kerülendő feltételek 

Védje a fagytól. 

10.5. Összeférhetetlen anyagok 
Reagál savakkal, lúgokkal és oxidálószerekkel. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 
mint például szén-monoxid, szén-dioxid, füst, nitrogén-oxidok stb. 

 

SZAKASZ: Toxikológiai információk 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk 

Akut orális toxicitás 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

Akut bőrön keresztüli toxicitás 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

Akut inhalációs toxicitás 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

Maró/irritáló hatás a bőrre 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

Szenzibilizáció 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

Szubakut, szubkrónikus, krónikus toxicitás 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

Mutagenitás 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

Reprodukciós toxicitás 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

Rákkeltő hatás 

MegjegyzésNem áll rendelkezésre 

Egyéb információ 

Toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre. 
Megfelelő használat esetén nem jelentettek egészségkárosodást. 
A termékről az ebben az alszakaszban megadott információkon túl további adatok nem állnak 
rendelkezésre. 

 

SZAKASZ: Környezeti információk 

12.1. Toxicitás 

Általános információk 

Nem elérhető 

12.2. Tartósság és lebonthatóság 

Általános információk 

Nem elérhető 

12.3. Bioakkumulációs potenciál 
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Általános információk 

Nem elérhető 

12.4. Mobilitás a talajban 

Általános információk 

Nem elérhető 

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei 

Általános információk 

Nem elérhető 

12.6. Egyéb káros hatások 

Általános információk 

Nem elérhető 

Általános információk / Ökológia 

A termékről az ebben az alszakaszban megadott információkon túl további adatok nem állnak 
rendelkezésre. Ne engedje a lefolyókba vagy folyóvizekbe kerülni. 

 

SZAKASZ: Ártalmatlanítási utasítások 

13.1 Hulladékkezelési eljárások 

Eltávolított termék 

EAK-hulladék kód08 01 11*Festék- és lakkhulladék, amely szerves oldószereket vagy 
más veszélyes anyagokat tartalmaznak 

Az Európai Hulladékkatalógus (EWC) szerinti felsorolt hulladékkódszám(ok) ajánlásként alkalmazandó(k). A 
végső döntést a regionális hulladékkezelő társasággal konzultálva kell meghozni. 

Hulladékártalmatlanítás Csomagolás 

A teljesen kiürített csomagolások újrahasznosíthatók. 

 

SZAKASZ: Szállítási információk 

Szárazföldi közlekedés ADR/RID 
Nincs veszélyes áru 

Tengeri szállítás IMDG/GGVSee 
A termékre nem vonatkoznak a tengeri szállításra vonatkozó szállítási előírások. 

Légi közlekedés ICAO/IATA 
A termékre nem vonatkoznak a légi szállításra vonatkozó szállítási előírások. 

Az összes közlekedési módra vonatkozó adatok 
14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználó számára 

A vonatkozó szállítási előírásokat be kell tartani. 

További információk 
14.7. Ömlesztett áruk szállítása a MARPOL-egyezmény II. mellékletének és az IBC-szabályzatnak 

megfelelően 

Nem alkalmazható 

 

SZAKASZ: Jogszabályok 

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

Vízveszélyességi osztály 
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Vízveszélyességi osztályWGK 1 
MegjegyzésA 4. melléklet szerinti osztályozás VwVwS 

Gyúlékony folyadékokról szóló rendelet (VbF) 

MegjegyzésNem tartozik a gyúlékony folyadékokra vonatkozó szabályozás hatálya alá. 

VOC 

VOC (EU) 8, 2%85 ,3g/l 

VOC-tartalom az RL 2004/42/EG szerint (Decopaint) 

Termék alkategóriaFa- és fémfestékek épületdíszítéshez és burkolatokhoz 
(Belső és külső) (Wb) 

Határérték130g/l 
VOC-tartalom az RL85 ,28 szerint g/l 
2004/42/EK (Decopaint) 

Egyéb rendelkezések, korlátozások és tilalmak 

ZH 1/132 "Tájékoztató: Bőrvédelem (M 
042)" ZH 1/192 "Szemvédelmi tájékoztató". 
UVV "Bevonóanyagok feldolgozása" (VBG 23) ZH 1/105 
"Védőruházat adatlap". 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés 
Erre a keverékre nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 

 

SZAKASZ: Egyéb információk 

Változások / szövegkiegészítések: A szövegben bekövetkezett változásokat csillag (*) jelöli a 
margón. 

Hivatkozások és adatforrások 

Az adatok a szakirodalomból és a szakirodalomból származnak. 

H-mondatok a 3. szakaszból 

H302 Lenyelve ártalmas. 
H315Bőrirritációt okoz. 
H317 Allergiás bőrreakciót okozhat. 
H318Súlyos szemkárosodást okoz. 
H319Súlyos szemirritációt okoz. 
H400Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 
H412Káros a vízi élővilágra, hosszan tartó hatású. 

CLP-kategóriák a 3. szakaszból 

Akut toxicitás 4Akut toxicitás, 4. kategória 
Vízi akut 1Avízi veszélyes , akut, 1. kategória Vízi krónikus 
 3Avízi veszélyes, krónikus, 3. kategória 
Szemkárosító 1 Súlyos szemkárosodás, 1. kategória 
Szemirritáló. 2Szemirritáció , 2. kategória 
Bőrirrit. 2irritáló hatás a bőrre, 2. kategória 
Bőrérzékenység 1A bőr érzékenyítése, 1. kategória 
Bőrérzékenység 1BSzenzibilizáció a bőrön, 1B kategória 

Rövidítések 

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
AGW: foglalkozási expozíciós határérték 
CAS: Chemical Abstracts Service 
EWC: Európai Hulladékkatalógus 
EINECS: Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke GGVSee: A 
veszélyes tengeri árukról szóló rendelet. 
GHS: A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere. 
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Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet szerint  

Kereskedelmi név: Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L 

Anyagszám: 278546Verszió : 3 / HUFelülvizsgálták : 26.01.2017 Helyettesíti a 

változatot: 2 / HU  Nyomtatási dátum: 

26.01.2017 
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IATA: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
IMDG: Veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítási 
kódexe MAK: Maximális munkahelyi koncentráció 
MARPOL 73/78: Az 1978. évi jegyzőkönyvvel módosított, a hajókról történő szennyezés 
megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény (MARPOL: tengerszennyezés). 
REACH: vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, önellenőrzése és korlátozása 
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses 
TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Műszaki utasítás a levegő 
minőségének ellenőrzésére) 
TRGS: Veszélyes anyagokra vonatkozó 
műszaki szabályok VOC: Illékony szerves 
vegyület 
VwVwS: A vízre ártalmas anyagokról szóló közigazgatási rendelet 

Adatlapot kiadó terület 

termékbiztonsági osztály 

Kiegészítő információk 

A biztonsági adatlap előző változatához képest bekövetkezett releváns változásokat a 
következőkkel jelöljük: *** 
Az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A biztonsági adatlap a 
termékeket a biztonsági követelmények tekintetében írja le. Az információ nem minősül a 
tulajdonságokra vonatkozó biztosítéknak. 

 


