
BIZTONSÁGI ADATLAP 
(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)    oldal 1 / 8 
 

MESTER Cserépkályha Fugázó 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Verziószám:      2013/01 
A biztonsági adatlap elkészítésének kelte:  2013. július 1. 
Felülvizsgálat kelte:      
Az előző verzió hatályon kívül helyezésének kelte:  
 
1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 
 
1.1. Termékazonosító 
MESTER Cserépkályha Fugázó 310 ml 
 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt felhasználása 
tömítőanyag 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax: 
Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2. 
Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926 
optima@optimaforma.hu 

 
1.4. Sürgősségi telefonszám 

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám:  
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)  
Tel: 06-1-476-6464 vagy 06-80-201-199 (24 h) 

__________________________________________________________________________________
  
2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 
 
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 
Besorolás az EGK 67/548-as illetve az EK 1999/45-ös irányelve alapján: 
R53-64 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Szoptatott újszülöttet és csecsemőt 
károsíthatja. 
Az osztályozás megfelel az érvényes EU listáknak, de kiegészítésre kerültek a szakirodalom és a cég 
információval. 
 
2.2. Címkézési elemek 
A termék az EU irányelvek/jelenlegi nemzeti előírások alapján került besorolásra és jelölésre. 
R 53  A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 
R 64  Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja 
S 2  Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 13  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 
S 20/21  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad 
S 29/56  Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális 
hulladék gyűjtőhelyre kell vinni 
S 46  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az 
orvosnak meg kell mutatni 
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2.3. Egyéb veszélyek 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 
Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék. 
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található. 
3.1. Anyagok 
- 
3.2. Keverékek 
 
Név  CAS-szám  Veszély Koncentráció 
 EU-szám Mondatok 
 REACH-szám 
 Osztályozás a 1272/2008/EK (GHS) rendelet szerint 
 Egyéb információ 

 
2,2'-Oxydiethanol 
 111-46-6 Xn ≤ 2,5% 
 203-872-2 R22 
  H302 
 Indexnummer: 603-140-00-6, Acute Tox. 4 
 
Alkane, C14-17-, Chlor- 
 85535-85-9  2,5-10 % 
 287-477-0 R53-64-66 
  H362 
 Lakt., Index: 602-095-00-X 
 
 
 
 
 
  

__________________________________________________________________________________ 
 
4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése  
Általános információk: 
Ne itassuk vagy hánytassuk, ha a sérült eszméletlen vagy görcsöl. 
Belélegzés után: 
Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost. 
Bőrrel való érintkezés után: 
Szappannal és vízzel le kell mosni. Ha a tünetek nem szőnnek meg, orvost kell hívni. 
A szemmel való érintkezés után: 
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós 
panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot. 
Lenyelés után: 
Öblítsük ki a szájat. Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal. 
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4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése  
Tüneteknek megfelelően kezelni. 
________________________________________________________________________________ 
 
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
5.1. Oltóanyag  
Megfelelő oltóanyag: CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak 
ellenálló habbal oltsuk. 
Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Nagy térfogatú vízsugár 
 
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat  
Különleges védőfelszerelés: 
A termékkel való érintkezés nem igényel különleges védőfelszerelést. A védőruházatot a tűzeset 
mértékének 
megfelelően határozzuk meg. 
Távolítsuk el a védtelen személyeket. 
A szennyezett oltóvizet külön gyűjtsük és ne engedjük bele a csatornába. 
_________________________________________________________________________________ 
 
6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  
Személyi védőfelszerelést kell használni (lásd 8. pontot) 
 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe. 
 
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  
Hagyjuk megszilárdulni és mechanikusan vegyük fel. 
 
6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat. 
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat. 
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat. 
_________________________________________________________________________________ 
 
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 
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Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor. 
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést. 
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról. 
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. 
Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges. 
 
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: 
A terméket tömören zárt tartályban hűvös és száraz helyen tároljuk. 
Védjük a közvetlen napsugárzástól, hőtől és fagytól. 
Együttes tárolással kapcsolatos információk: 
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. 
Gyermekek és házi állatok számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó. 
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk. 
 
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
_______________________________________________________________________________ 
 
8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 
 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: 
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, 
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek. 
Pótlólagos információk: 
A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. 
 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
Személyes védőfelszerelés: 
Általános védekezési és higiéniai intézkedések: 
Kerüljünk a termékkel minden szükségtelen érintkezést. A munkahelyen ne együnk, igyunk, 
dohányozzunk, és vigyázzunk a tisztaságra. 
A szennyeződött ruhát azonnal vegyük le és gondosan tisztítsuk ki. 
Légzésvédelem: 
Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges 
Kézvédelem: 
Védőkesztyű. Belső szennyeződés, sérülés esetén vagy ha a külső szennyeződés nem távolítható el, 
hulladéktalanítsuk. 
Kesztyűanyag: Az alkalmas kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem az egyéb minőségi 
jellemzőktől is függ, ami gyártótól függően más és más lehet. 
Áthatolási idő a kesztyűanyagon: A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és 
azt be is kell tartani. 
Szemvédelem: 
Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos. 
Testvédelem: 
Nem szükséges speciális védőruházat. 
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9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ  
Külső jellemzők: 
Forma: Paszta 
Szín: Termékspecifikus 
Szag: Jellegzetes 
Állapotváltozás 
Forráspont/forrási tartomány: Nincs meghatározva 
Lobbanáspont: Nincs rendelkezésre álló adat 
Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad. 
Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. 
Sűrűség: 1,6 g/cm3 
Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: 
Víz: Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető. 
 
9.2. Egyéb információk 
Egyéb információk További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
_________________________________________________________________________________ 
 
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
 
10.1. Reakciókészség  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
 
10.2. Kémiai stabilitás  
Normál körülmények között stabil. 
 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  
Előírásszerű használat esetén nincs veszélyes reakció. 
 
10.4. Kerülendő körülmények  
Védjük a közvetlen napsugárzástól, hőtől és fagytól. 
 
10.5. Nem összeférhető anyagok  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
 
10.6. Veszélyes bomlástermékek  
Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. 
________________________________________________________________________________ 
 
11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ  
Akut toxicitás: 
Besorolás releváns LD/LC50-értékek: 
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Jelenleg a terméknek nincs toxikológiai értékelése. Minden adat és ajánlás számítások alapján 
készült. 
Primer ingerhatás: 
A bőrön: Nem fejt ki ingerlő hatást. 
A szemben: Nem lép fel ingerlő hatás. 
Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes) 
______________________________________________________________________________ 
 
12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
 
12.1. Toxicitás  
Akvatikus toxicitás: 
Jelenleg a terméknek nincs ökotoxikológiai értékelése. Minden adat és ajánlás számítások alapján 
készült. 
 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
 
12.3. Bioakkumulációs képesség  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
 
12.4. A talajban való mobilitás  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
További ökológiai információk: 
Általános információk: 
A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba. 
 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei  
A termék PBT vagy vPvB -ként jelzett anyagot nem tartalmaz. 
 
12.6. Egyéb káros hatások 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
________________________________________________________________________________ 
 
13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
 
13.1. Hulladékkezelési módszerek 
Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba. 
Európai Hulladék Katalógus: 08 04 09: szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 
ragasztók, tömítőanyagok hulladékai 
15 01 10: veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 
Tisztítatlan csomagolások: 
Ajánlás: A csomagolóanyag kezelése a csomagolóanyagra vonatkozó rendelkezés szerint történik. 
_________________________________________________________________________________ 
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14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
14.1 UN-szám 
Nincs adat 
 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
Nincs adat 
 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
Nincs adat 
  
14.4. Csomagolási csoport 
Nincs adat  
14.5. Környezeti veszélyek 
Nincs adat 
  
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
Nincs adat 
  
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 
Nincs adat 
________________________________________________________________________________ 
 
15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 
Nincs adat 
  
15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
Nem készült. 
________________________________________________________________________________ 
 
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
R-mondatok (67/548/EGK, 1999/45/EK szerint): 
R 22  Lenyelve ártalmas 
R 53  A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 
R 64  Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja 
R 66  Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja 
 
CLP (1272/2008/EK) besorolás szerinti  veszélyek:  
H302 Lenyelve ártalmas. 
H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja. 
 
A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és 
kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, 
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nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, 
valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.
 


