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1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

· 1.1 Termékazonosító

· Kereskedelmi megnevezés: 4CR 7045 Bumper-Paint  grau
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· Anyag/készítmény használataLakk

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
4CR Vertriebsgesellschaft mbH
Donaustraße 2
94469 Deggendorf
Tel.: +49 (0) 4841/665015
Fax:  +49 (0) 4841/665016
e-Mail: order@4cr.de

· 1.4 Sürgısségi telefonszám:+49(0)700 24112112 (CRM)

* 2 A veszély meghatározása

· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás

R10-52/53-66-67:   Kis mértékben tőzveszélyes. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan
tartó károsodást okozhat. Ismételt expozíció a bı r kiszáradását vagy megrepedezését
okozhatja. A gızök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk
A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása
értelmében kötelezı.
Ha a szer hosszabb ideig vagy ismételten érintkezésbe kerül a bırrel, az oldószer zsírtalanító hatása miatt
dermatitis (bırgyulladás) léphet fel.
Bódító hatású.

· Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek
által megadott adatok.

· 2.2 Címkézési elemek

· EGK irányelvek szerinti jelölés:A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik.

· R-mondatok:
10 Kis mértékben tőzveszélyes.
52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
66 Ismételt expozíció a bı r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
67 A gızök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

· S-mondatok:
2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
25 Kerülni kell a szembe jutást.
43 Tőz esetén homokot, széndioxidot vagy poroltót használjunk. Víz használata tilos.
46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak

meg kell mutatni.

· Bizonyos elkészítési módok különleges jelölése:
Túlérzékenységet okozó anyagot Metil-metakrilát tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

 H

(folytatás a 2. oldalon)
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* 3 Összetétel vagy az összetevıkre vonatkozó adatok

· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1

Butil-acetát
R10-66-67

 Flam. Liq. 3, H226;  STOT SE 3, H336

25-50%

CAS: 64742-95-6
EINECS: 265-199-0

Solvent naphtha (petroleum), light arom.
 Xn R65;  Xi R37;  N R51/53

R10-66-67
 Flam. Liq. 3, H226;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2,

H411;  STOT SE 3, H335-H336

≤5,0%

CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9

2-Metoxi-1-metiletil-acetát
R10

 Flam. Liq. 3, H226

2,5-10%

CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1

Metil-metakrilát
 Xi R37/38;  Xi R43;  F R11
 Flam. Liq. 2, H225;  Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT

SE 3, H335

<1,0%

· További információk:A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

* 4 Elsısegélynyújtás

· 4.1 Az elsısegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után:Gondoskodjunk friss levegırıl; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bırrel való érintkezés után:Általában a termék nem ingerli a bört.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.

· Lenyelés után:Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* 5 Tőzvédelmi intézkedések

· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelı tőzoltószerek:CO2, homok, poroltó. Ne használjunk vizet.
· Biztonsági okokból nem megfelelı tőzoltószerek:Vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékbıl származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 5.3 Tőzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védıfelszerelés:Különleges intézkedések nem szükségesek.

6 Intézkedések véletlenszerő expozíciónál

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védıeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védıfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.

· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

(folytatás a 3. oldalon)
 H
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· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötı anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötı anyag, univerzális megkötı anyag) itassuk fel.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.

· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védıfelszereléshez 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 óvintézkedésekCsak jól szellızött helyeken alkalmazzuk.
· Tőz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tőzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltıdés ellen.

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Nincsenek különleges követelmények.

· Együttes tárolással kapcsolatos információk:Élelmiszerektıl elkülönítve tároljuk.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
· Tárolási osztály:3 
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* 8 Az expozíció ellenırzése/egyéni védelem

· Pótlólagos információ a mőszakai berendezés kialakításához:További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

· 8.1 Ellenırzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képezı határértékekkel:
123-86-4 Butil-acetát
TLV CK-érték: 950 mg/m3

AK-érték: 950 mg/m3

i, sz

108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetát
TLV CK-érték: 550 mg/m3

AK-érték: 275 mg/m3

· Pótlólagos információk:A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

· 8.2 Az expozíció ellenırzése
· Személyes védıfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek elıtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

· Légzésvédelem:
Nem szükséges.

Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szőrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy
hosszú ideig tartó expozíció esetén környezeti levegıtıl független védıálarc szükséges.

· Kézvédelem:
Megfelelı vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas
kesztyőanyagot javasolni.

(folytatás a 4. oldalon)
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A kesztyő anyagának át nem eresztı képességőnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.
A kesztyő anyagának kiválasztása az áttörési idı, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével
történt.

· Kesztyőanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata elıtt vízoldékony bırvédı szert (zsírmentes
rétegképzıt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent,
a kesztyő anyagának tartóssága elıre nem számítható ki, ezért a használat elıtt ezt ellenırizni kell.

· Áthatolási idı a kesztyőanyagon
A pontos behatolási idıt a kesztyő gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

· Szemvédelem:

Jól záró védıszemüveg.

* 9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

· 9.1 Az alapvetı fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
· Általános adatok
· Külsı jellemzık:

Forma: Folyékony
Szín: a termék megjelölés szerint.

· Szag: jellegzetes
· Szagküszöbérték: Nincs meghatározva.

· pH-érték: Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány: nem meghatározható
Forráspont/forrási tartomány: 124 °C

· Lobbanáspont: 26 °C (DIN 53213)

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú):Nem alkalmazható

· Gyulladási hımérséklet: 370 °C (DIN 51794)

· Bomlási hımérséklet: Nincs meghatározva.

· Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély: Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban robbanásveszélyes
gızök és levegı keverékének képzıdése lehetséges.

· Robbanási határok:
Alsó: 1,2 Vol %
Felsı: 7,5 Vol %

· Gıznyomás 20 °C-nál: 10,7 hPa

· Sőrőség 20 °C-nál: 0,985 g/cm3 (DIN 53217)
· Relatív sőrőség Nincs meghatározva.
· Gızsőrőség Nincs meghatározva.
· Párolgási sebesség Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetıség az alábbiakkal:
Víz: Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhetı.

· Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz): Nincs meghatározva.

(folytatás az 5. oldalon)
 H
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· Viszkozitás:
dinamikai: Nincs meghatározva.
kinematikai 20 °C-nál: 135 s (DIN 53211/4)

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek: 49,1 %
VOC (EC) 483,4 g/l

Szilárdanyag tartalom: 50,7 %
· 9.2 Egyéb információk További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* 10 Stabilitás és reakciókészség

· 10.1 Reakciókészség
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendı feltételek:Rendeltetésszerő használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetıségeVeszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendı körülményekTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhetı anyagok:További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek:Szénmonoxid

* 11 Toxikológiai adatok

· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás:
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64742-95-6 Solvent naphtha (petroleum), light arom.
Szájon át LD50 >2000 mg/kg (rat)

Börön át LD50 >2000 mg/kg (rab)

Belégzésnél LC50/4 h >10,2 mg/l (rat)

· Primer ingerhatás:
· A bırön: Nem fejt ki ingerlı hatást.
· A szemben:Nem lép fel ingerlı hatás.
· Érzékenyítés:Szenzibilizáció (nem ismeretes)

* 12 Ökológiai információk

· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóságTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képességTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitásTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés:Halakra ártalmas.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
vízi élılényekre káros

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható

(folytatás a 6. oldalon)
 H
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· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatásokTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13 Ártalmatlanítási szempontok

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Nem keverhetı hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.

· Európai Hulladék Katalógus
08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok

· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági elıírások szabják meg.

14 Szállításra vonatkozó információk

· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA UN1263

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelı szállítási megnevezés
· ADR 1263 FESTÉK, Különleges elıírások 640E
· IMDG, IATA PAINT

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR

· osztály 3 (F1) Gyúlékony folyékony anyagok
· Bárcák 3 

· IMDG, IATA

· Class 3 Flammable liquids.
· Label 3 

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant: Nem

· 14.6 A felhasználót érintı különleges óvintézkedésekFigyelem: Gyúlékony folyékony anyagok
· Kemler-szám: 30
· EMS-szám: F-E,S-E

· 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC
kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· Szállítási/egyéb adatok:

· ADR
· Szállítási kategória 3 

(folytatás a 7. oldalon)
 H
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· Alagútkorlátozási kód: D/E
· Megjegyzések: ≤  450 l: -

· IMDG
· Megjegyzések: ≤  30 l: -

* 15 Szabályozással kapcsolatos információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi elıírások/
jogszabályok

· Országos elıírások:
Vonatkozó törvények és rendeletek
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:
-  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, és mindenkor érvényes módosításai;
-  44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások ill.
   tevékenységek részletes szabályairól, anyagok kezelésérıl , és mindenkor érvényes módosításai;
-  1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és
   és korlátozásáról (REACH), és mindenkor érvényes módosításai
Veszélyes hulladékra vonatkozó elıírások:
-  2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról, és mindenkor érvényes módosításai;
Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:
-  220/2004 (VII. 21.) Korm r., és mindenkor érvényes módosításai;
Munkavédelemre vonatkozó elıírások:
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl, és minenkori érvényes módosításai; .
Szállításra vonatkozó elıírások:
- 20/1979. (IX. 18) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti szállításáról
  szóló Európai Megállapodás (ADR I. és II. Kötet)  ‘A’ és “B” Mellékletének kihirdetésérıl
  és belföldi alkalmazásáról, ill. mindenkor érvényes módosításai.

· Foglalkoztatási korlátozással kapcsolatos információk
13463-67-7 titanium dioxide 3A

112-07-2 2-Butoxi-etil-acetát C>25% 4 

1344-28-1 aluminium oxide 2 

Osztály Százalékos részarány

NK 25-50

· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés:A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

* 16 Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt.

· Lényeges mondatok
H225 Fokozottan tőzveszélyes folyadék és gız.
H226 Tőzveszélyes folyadék és gız.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bırirritáló hatású.
H317 Allergiás bırreakciót válthat ki.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgezı a vízi élıvilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R10 Kis mértékben tőzveszélyes.
R11 Tőzveszélyes.

(folytatás a 8. oldalon)
 H
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(folytatás a 7. oldalról)

36.0

R37 Izgatja a légutakat.
R37/38 Bırizgató hatású, izgatja a légutakat.
R43 Bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R51/53 Mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdıkárosodást

okozhat.
R66 Ismételt expozíció a bı r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R67 A gızök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

· Az adatlapot kiállító szerv:Labor
· Kapcsolattartási partner:Ingo Bolls
· * Az adatok az elızı verzióhoz képest megváltoztak  
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