
BIZTONSÁGI ADATLAP
A 1907/2006 számú EK  és a 453/2010 EU rendelet szerint

AIRCOLOR EXTRAFILLER
Verzió 1.0 MSDS szám: 64722,23 Felülvizsgálat dátuma: 

20.07.2016

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

 

1.1 Termékazonosító 

Márkanév : AIRCOLOR EXTRAFILLER

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosíto( felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 

Az anyag/keverék felhasználása: oldószeres alapozó bevonat
Javasolt felhasználási korlátozások: Kizárólag ipari létesítményekben és szakmai felhasználó által 
használható. 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Gyártó:  Roberlo s.a. 
Ctra. Nacional II, Km. 706,5 17457  Riudellots de la Selva
ES 

Telefon: +34-972-478-060 
Telefax: +34-972-477-394 
Email: msds@roberlo.com 

 

Forgalmazó Roberlakk KG.
2000 Szentendre, Mandula u. 3707 hrsz.

Telefon: +36-70-881-1570
Email: roberlakk@freemail.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi információ: Magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatási szolgálat (ETTSZ)
cím: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 
Telefon: éjjel nappal hívható telefonszám: 06-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE) 
Tűzveszélyes aeroszol, 1. Osztály H222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol

H229: A tartály nyomás alaN van. Hő hatására 
széthasadhat. 

Szemirritáció, 2. Osztály H319:  Súlyos szemirritációt okoz
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. Osztály, 
KözponP idegrendszer H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat
Vízi környezetre ártalmas, 3. osztály H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz. 
2.2 Címkézési elemek 

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE) 

Veszélyes anyagok: aceton,n-BuPl-acetát

Veszélyt jelző piktogramok 
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Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondatok 
H222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatásár megrepedhet. 
H319: Súlyos szemirritációt okoz.
H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
Megelőzés:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni 
P251 Nyomás alaR edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 
P260 A permet belélegzése Plos. 
Tárolás:
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheP 50 oC hőmérsékletet meghaladó hő. 
Hulladék kezelés:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyoN hulladékkezelőben. 
Egyéb információk:
EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

2.3 Egyéb veszélyek 
Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan 
megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó 
biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb 
koncentrációban. 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.1. Nincs adat
3.2 Keverékek 
Kémiai természet: Festék 
Veszélyes komponensek  

Kémiai név CAS szám EU-szám
Regisztrációs

szám

Besorolás
(1272/2008/EK

RENDELETE)

Koncentráció
(%)

aceton 67-64-1

200-662-2

606-001-00-8

01-2119471330-49

Flam. Gas 2; H225
Eye Irrit 2, H319
STOT SE 336

25-50

2-metoxi-1-mePlePl-
acetát 

108-65-6 
203-603-9 
01-
2119475791-29 

Flam. Liq.3; H226 2,5-5
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bután 106-97-8

203-448-7

601-004-00-0

01-2119474691-32

Flam. Gas 1, H220

Press. Gas C, H280

2,5-5

isobután 75-28-5

200-857-2

601-004-00-0

01-2119485395-27

Flam. Gas 1, H220

Press. Gas C, H280

< 2,5

Trizinc bis 
(orthophosphate)

7779-90-0

231-944-3

030-011-00-6

01-2119485044-40

AquaPc Acute 1, H400; 

AquaPc Chronic 1, H410 

< 2,5

További információ:
Az összetevőkben lévő benzol (EINECS szám: 200-753-7) tartalom kevesebb, mint 0,1 %, (1272/2008 EU) így a 
karcinogén besoroslást nem kell alkalmazni.
A jelölések magyarázatát lásd a 16. részben. 

 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános tanácsok:  
A veszélyes területet el kell hagyni. Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni. 

 

Belélegzés esetén: 
Friss levegőre kell menni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. 

Bőrrel való érintkezés esetén:
Általánosan a termék nem irritálja a bőrt.

Szembe kerülés esetén:
Elővigyázatból a szemet vízzel ki kell mosni. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani. A nem sérült szemet védeni 
kell. Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni. Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni. 

 

Lenyelés esetén: A szájat vízzel ki kell PszXtani és azután sok vizet kell inni. Hánytatni Plos. Nem szabad tejet 
vagy alkoholtartalmú italt adni. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. Orvost kell hívni. 

 

4.2 A legfontosabb - akut és késleltete( - tünetek és hatások 

Tünetek: 
Belélegezve a következő tüneteket okozhatja: 
Általában nem okoz tüneteket.

Bőrrel érintkezve a következő tüneteket okozhatja: 
Általában nem okoz tüneteket.

Lenyelve a következő tüneteket okozhatja: 
Száj, torok és nyelőcső irritációt okozhat

 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Kezelés: Nincs információ. 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1 Oltóanyag 
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A megfelelő oltóanyag: Alkoholnak ellenálló hab. Oltópor. Szén-dioxid. Vízsugár.
Alkalmatlan oltóanyag: -

 

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Különleges veszélyek a tűzoltás során: Nem szabad tömör vízsugarat használni, mert szétszórhatja és 
kiterjesztheP a tüzet. 
Veszélyes égéstermékek: Szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok.

 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 
Tűzoltók különleges védőfelszerelése: Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.  
További információk: Tűz esetére vonatkozó biztonsági okok miaN a tartályokat külön zárt csomagolásban kell 
tartani. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyze= eljárások 

Személyi óvintézkedések: Egyéni védőfelszerelést kell használni. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. 
Megfelelő szellőzést kell biztosítani. 

 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések 

Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem szabad érintkeznie a talajjal, a felszíni vagy talajvízzel. Ha a termék 
beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot. 

 

6.3 A terüle= elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai 

Szennyezés mentesítés: Nedvszívó anyaggal (pl. homok, silica gél, diatoma föld, stb) fel kell itatni.
Módszerei: Hulladék elhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani. 

 

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: 

Veszélyhelyzet esetén a sürgősségi kapcsolatot az 1. pontban találja. Kezelési és tárolási információkat a 7. 
pontban találja. Az expozíció ellenőrzésével/egyéni védelemmel kapcsolatos információkat a 8. pontban találja. 
Az ártalmatlanítási szempontokat a 13. pont alaN találja. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok: 
A személyi védelemről lásd a 8. részt. 

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez:
Az aeroszol képződést el kell kerülni. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Az elektrosztaPkus 
feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni.

Egészségügyi intézkedések:
A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Szünetek előN és a munkanap végén 
kezet kell mosni.  

 

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együ( 

A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények:  
Tilos a dohányzás. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. 
Egyéb adatok: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.  
Tárolási időszak: 12 hónap 
Egyéb adatok: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.
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7.3 Meghatározo( végfelhasználás (végfelhasználások) 

Különleges felhasználás(ok): Ennél a terméknél nincs egyéb különleges óvintézkedés a már jelzeNeken kívül. 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1 Ellenőrzési paraméterek 

Foglalkozási expozíciós határértékek. A munkahelyi légtérben a megengedeN határérték betartása szükséges. 
Munkahelyi levegőben megengedeN határérték (25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együNes rendelet):

Komponensek CAS szám Érték Xpus (Az
expozíciós út)

Ellenőrzési paraméterek

aceton 67-64-1 ÁK-érték 500 ppm, 1210 mg/m3

aceton 67-64-1 CK-érték 1500 ppm, 3620 mg/m3

n-buPl-acetát 123-86-4 ÁK-érték 724 mg/m³,  150 ppm

n-buPl-acetát 123-86-4 CK-érték 966 mg/m³, 200 ppm 

bután 106-97-8 ÁK-érték 1450 mg/m³,  600 ppm

bután 106-97-8 CK-érték 1810 mg/m³, 750 ppm 

Metoxi-1-mePl-
ePl-acetát

108-65-6-2 ÁK-érték 274 mg/m³,  50 ppm

Metoxi-1-mePl-
ePl-acetát

108-65-6-2 CK-érték 548mg/m³, 100 ppm 

Biológiai munkahelyi expozíciós határok 
Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei  (25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együNes 
rendelet 2. sz. melléklet):
nincs információ

8.2 Az expozíció ellenőrzése 

Személyi védőfelszerelés 

Szemvédelem:
Szemmosó palack Pszta vízzel. Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg 

 

Kézvédelem:  
Oldószerálló kesztyű A kiválasztoN védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből 
készült EN 374 szabványnak. Lehúzás előN a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell PszXtani.  

Bőr- és testvédelem:
Át nem eresztő védőruha. A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag mennyiségének és 
koncentrációjának alapján kell megválasztani. 

Légzés-védelem:
Belélegezhető gőzök esetén megfelelő szűrővel ellátoN légzésvédelmi álarc.

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Külső jellemzők: aeroszol
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Szín: szürke
Szag: jellegzetes 
pH-érték: nem alkalmazható  
Olvadáspont/olvadási tartomány: nem alkalmazható 
Forráspont/forrási hőmérséklet-tartomány: nincs adat
Lobbanáspont: nem alkalmazható
Felső robbanási határ: 13 %(v) (25 °C) 
Alsó robbanási határ: 1,2 %(25 °C)
Gőznyomás: 8300 hPa (20 °C)
Sűrűség: 0,78 g/cm3 (20 °C) Módszer: ISO 2811-1 
Oldékonyság (oldékonyságok) Vízben való oldhatóság: nem elegyedő  
Öngyulladási hőmérséklet: 370 °C 
Viszkozitás 
    Dinamikus viszkozitás: nincs adat
    KinemaPkus viszkozitás: nincs adat

9.2 Egyéb információk 

VOC-érték: 670,5 g/l

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1 Reakciókészség 
Az ajánloN tárolási feltételek melleN stabil. 

10.2 Kémiai stabilitás 
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. 

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége 
Veszélyes reakciók:  Az utasítás szerint használva nem bomlik. Az anyag oxidáló anyagokkal, savakkal, alkáliákkal,
aminokkal, peroxidokkal veszélyes keveréket alkothatnak. 

 

10.4 Kerülendő körülmények 
Kerülendő körülmények: Hő, láng és szikra. 

 

10.5 Nem összeférhető anyagok 
Kerülendő anyagok: Oxidálószerek. Erős savak és erős bázisok 

 

10.6 Veszélyes bomlástermékek 
Veszélyes bomlástermékek: Szén-monoxid 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

aceton:
Akut toxicitás, szájon át: LD50 orális (patkány): 5800 mg/kg
Módszer: OECD vizsgálaP iránymutatásai 401 

 

Akut toxicitás, bőrön át:  LD50 (nyúl): 20000 mg/kg 
Módszer: OECD vizsgálaP iránymutatásai 402
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trizinc bis (orthophosphate)
Akut toxicitás, szájon át: LD50 orális (patkány): >5000 mg/kg
Módszer: OECD vizsgálaP iránymutatásai 401 

Bőrkorrózió/bőrirritáció 
Termék: Megjegyzések: A meglévő adatok alapján, nem okoz bőrirritáló összetevőt.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 
Termék: Megjegyzések: Súlyos szemirritációt okozhat.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció 
Termék: Megjegyzések: A meglévő adatok alapján, nem okoz légzőszervi irritációt.

 

Csírasejt-mutagenitás 

Termék: Csírasejt-mutagenitás- Becslés:  Nem tartalmaz mutagén összetevőt.
Rákkeltő hatás 
Termék: Rákkeltő hatás – Becslés: Nem tartalmaz rákkeltő összetevőt.
Reprodukciós toxicitás 
Termék: Reprodukciós toxicitás - Becslés: A születendő gyermeket nem károsítja.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 
Termék: Becslés: Az anyagot vagy a keveréket osztályozzák, mint speciális célszerv toxikust, egyszeri expozíció, 3.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 
Termék: Becslés: Az anyagot vagy a keveréket mint speciális célszerv toxikust nem osztályozzák.

Belégzési toxicitás 
Termék: Belégzési mérgezés alapján nincs osztályozva 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1 Toxicitás
Aqua=kus toxicitás: nincs adat

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 
Nincs adat 

12.3 Bioakkumulációs képesség 
Nincs adat 

12.4 A talajban való mobilitás 
Nincs adat 

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
Termék: Becslés : Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan 
megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag 
nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban. 

 

12.6 Egyéb káros hatások 

Termék: 
További ökológiai információ:  Erről a termékről nincs adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
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13.1 Hulladékkezelési módszerek 

Termék: 
A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy 
folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. A felesleget és a nem újra hasznosítható 
oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő társaságnak. 
SzennyezeN csomagolás: A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres 
tárolóedényeket nem szabad újra használni. Az üres tartályt nem szabad elégetni vagy lángvágót használni rajta.

 

A  termék  maradékainak  és  a  csomagolási  hulladékainak  kezelésére  a  vonatkozó  rendeletben  foglaltak  az
irányadók. (lásd 15. pont)

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

14.1 UN-szám 

ADR: UN 1950
IMDG: UN 1950 
IATA: UN 1950 

14.2 Az ENSZ szerin= megfelelő szállítási megnevezés 

ADR: UN1950 AEROSZOL 
IMDG: AEROSZOL
IATA: Aeroszol, fokozoNan tűzveszélyes

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

ADR: 2 5 F gázok

címke: 2.1

IMDG: 2.1

IATA: 2.1

14.4 Csomagolási csoport 

ADR Csomagolási csoport: -

Osztályba sorolási szabály: 5F 

Veszélyt jelölő számok: -

Alagutakra vonatkozó korlátozás kódja: (D)

Szállítási kategória: 2, max. 1 L

Szállításra vonatkozó dokumentumok: küldeményre vonatkozó papírok

Szállításra vonatkozó utasítások: ADR 5.4.3.4

IMDG Csomagolási csoport: -

Címkék: 

EmS Kód: F-D, S-U 

Elsősegély útmutató: 620*

Tengeri szennyezés: nem

Szállítási dokumentumok: Shippng bill

IATA Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép): 2

Csomagolási csoport: -

Címkék: Flammable Liquids

14.5 Környezetre veszélyes 
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ADR Veszélyes a környezetre: nem alkalmazható  
IMDG Tengeri szennyező anyag : nem alkalmazható 

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
EMS szám: F-D, S-U
SW1 hőtől, gyújtóforrástól távol tartandó

14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerin= ömleszte( szállítás 

A szállítoN állapotban nem alkalmazható termékként. 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1 Az ado( anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 

környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  1907/2006/EK  rendelete  (2006.12.18.)  a  vegyi  anyagok  regisztrálásáról,

értékeléséről,  engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH),  A BizoNság 453/2010/EU rendelete (2010.  május

20.)  a  vegyi  anyagok  regisztrálásáról,  értékeléséről,  engedélyezéséről  és  korlátozásáról  (REACH)  szóló

1907/2006/EK  rendelet  módosításáról.  Az  Európai  Parlament  és  Tanács  1272/2008/EK  rendelete  (2008.

december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, az Európai Parlament

és  Tanács  790/2009/EK  Rendelete  (2009.08.10.)  az  anyagok  és  keverékek  osztályozásáról,  címkézéséről  és

csomagolásáról  szóló  1272/2008/EK rendeletnek a  műszaki  fejlődéshez  való  hozzáigazítása  céljából  történő

módosításáról.  2000.  évi  XXV.  törvény  a  kémiai  biztonságról,  44/2000.  (XII.27.)  EüM  rendelet  a  veszélyes

anyagokkal  és  készítményekkel  kapcsolatos  eljárásról,  a  25/2000.  (IX.30.)  EüM-SzCsM  együNes  rendelet  a

munkahelyek kémiai biztonságáról 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet; 2000.

évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról. 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés 

nem alkalmazható 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

Az H-mondatok teljes szövege 
H220 FokozoNan tűzveszélyes gáz.
H225 FokozoNan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H280 Nyomás alaN lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H335 LégúP irritációt okozhat. 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

További információk 

Ebben  a  biztonsági  adatlapban  közölt  információk  a  kiállítás  dátumában  meglévő  legjobb  tudásunk,
információink és meggyőződésünk szerint készültek. A megadoN információ csak iránymutatónak van szánva a
biztonságos  kezeléshez,  használathoz,  feldolgozáshoz,  tároláshoz,  szállításhoz,  hulladék  elhelyezéshez  és
megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak
a megadoN anyagra  vonatkozik  és  nem  biztos,  hogy  érvényes  az  anyagra,  ha  más  anyagokkal  együN  vagy
bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva. 
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