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 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása:  
   
 Kereskedelmi elnevezés: HOLZWACHS (fest)  
 Felhasználási terület: Faipar  
 Gyártó, szállító cég: 

Cím: 
Telefon: 
Fax: 

BORMA WACHS di Bortoluzzi Franco 
Via S. Trentin 8; 30017 Jesolo Lido VE 
0421/951900 
0421/651902 

 

 Forgalmazó cég: 
Cím: 
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 

CSERCSICS Faipari Kft. 
9791 Torony, Felsőőri utca - Ipartelep utca 3. 
+36-94-540-650 
+36-94-540-651  
csercsics@csercsics.hu 

 

 Sürgősségi telefon: 
 
Telefon: 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
(36) 80/201-199 
(36-1-) 476-6464 

 

   
   
   
 2. A veszélyek azonosítása:  
   
 EU-jel: -   
   
 Speciális veszélyek emberre és környezetre:  
 R 10 Kevésbé tűzveszélyes.  
   
   
   
 3. Összetétel / tájékoztatás az alkotórészekről:  
   
 Kémiai jellemzés: viaszemulzió, méhviasz, carnauba, színezék pigmentek (azo).  
 Veszélyes komponensek: -  
   
   
   
   
 4. Elsősegélynyújtási intézkedések:  
   
 Általános intézkedések: Munkavégzés közben nem szabad enni, inni, dohányozni. Hosszabb expozíció 

szem-, orr-, torokirritációt okozhat. 
 

 Bőrrel érintkezve: Az érintett bőrfelületet azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal. Az erősen 
szennyezett, átitatott ruházatot azonnal le kell venni, és újra használat előtt ki 
kell mosni. A hosszabb bőrrel való érintkezés irritációhoz vezethet. 

 

 Szembe jutva: A szemet azonnal tiszta, bő folyóvízzel ki kell mosni (a szemhéjak széthúzása 
mellett), legalább 10 percen keresztül. Orvoshoz kell fordulni. 

 

 Lenyelve: Tilos hánytatni! A sérültet nyugalomban kell tartani. Azonnal orvoshoz kell 
fordulni.  

 

 Belélegezve: A termék belégzése esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomban kell 
tartani. Rendszertelen légzésnél vagy a légzés kimaradása esetén mesterséges 
lélegeztetést kell alkalmazni. Azonnal orvost kell hívni. 
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 5. Tűzvédelmi intézkedések:  
   
 Oltóanyag: Víz, oltóhab, oltópor.  
 Tűz elleni védekezés: A hőforrásoktól, nyílt lángtól vagy a közvetlen napfénytől távol kell tárolni.  
 Különleges veszélyek: Tűz esetén mérgező gázok keletkezhetnek. A bomlástermékek belélegzése 

súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.  
 

 Különleges 
védőfelszerelések: 

A környezeti levegőtől függően külső levegőtől független légzőkészüléket kell 
alkalmazni. 

 

   
   
   
 6. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén:  
   
 Személyekre vonatkozó 

óvintézkedések: 
A bőrrel, ruházattal való érintkezést, szembejutást kerülni kell. A felszabaduló 
gőzöket nem szabad belélegezni. A megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell, 
tűzforrásokat kerülni kell. 

 

 Környezetre vonatkozó 
óvintézkedések: 

Nem szabad a csatornába engedni.   

 Intézkedés tisztításra, 
összegyűjtésre: 

A kiömlött anyagot nem gyúlékony abszorbens anyaggal (homok, föld) fel kell 
itatni. Megfelelő tartályban kell tárolni ártalmatlanításig. 

 

   
   
   
 7. Kezelés és tárolás:  
   
 Kezelés: Munkavégzés közben nem szabad enni, inni, dohányozni. A megfelelő 

szellőztetésről gondoskodni kell. 
 

 Tárolás: Zárt, eredeti tartályokban jól szellőztetett helyen, hőforrástól távol kell tárolni.  
   
   
   
 8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése / személyi védőfelszerelések:  
   
 Műszaki intézkedések: A megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell.  
 Munkahelyi levegőben megengedett határértékek: -  
   
 Személyi védőfelszerelés:  
 Légzésvédelem: Ha a koncentráció a megengedett határértéket meghaladja, megfelelő 

légzésvédelmet kell alkalmazni. 
 

   
   
   
 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:  
   
 Halmazállapot: Paszta  
 Szín: Lásd a címkét  
 Szag: Terméknek megfelelő  
 Lobbanáspont: 40°C     (DIN 53213)  
 Sűrűség (20°C-on): 0,773 g/ml  
 Oldhatóság vízben: Nem oldható  
 Szilárdanyag tartalom: 23%  
 Olvadáspont: 45°C  
 pH-érték: 7,6  
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 10. Stabilitás és reakcióképesség:  
   
 Kerülendő körülmények: Megfelelő felhasználás (7. pont) esetén stabil.  
 Kerülendő körülmények: A magas hőmérsékletet kerülni kell.  
   
   
   
 11. Toxikológiai információk:  
   
 Nem áll rendelkezésre adat a készítményről. A 2. 3. 8. pontot figyelembe kell venni.  
   
   
   
 12. Ökológiai információk:  
   
 Nem szabad a csatornába engedni.   
   
   
   
 13. Ártalmatlanítási útmutató:  
   
 Termékkel kapcsolatos 

javaslat: 
Nem szabad együtt ártalmatlanítani a háztartási hulladékkal.  
Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (98/2001. (VI. 
15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről.)  

 

 Hulladékkulcs 
meghatározása: 

EWC-kód: 03 02 99 közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek. 
Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba 
való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni, 
vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe 
az ide vonatkozó rendeleteket  (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM 
rendeletek A hulladékok jegyzékéről. 

 

 Szennyezett csomagolással 
kapcsolatos javaslat:  

Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. (94/2002. (V.5.) 
Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) 

 

   
   
   
 14. Szállítási információk:  
   
 Szárazföldi szállítás (közúti/vasúti)  
 ADR/RID: 3  
 UN-szám: 1263  
 Osztályozási kód: F1  
 Veszélyt jelölő számok: 33  
 Csomagolási csoport: III  
 Megnevezés: FESTÉK SEGÉDANYAG  
   
   
   
 15. Szabályozási információk:  
   
 EU-jel:  -  
    
 R-mondatok: R 10 Kevésbé tűzveszélyes.  
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 S-mondatok: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet  
  S 29 Csatornába engedni nem szabad  
   
 Érvényes magyar törvények és rendeletek:  
 Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  
  44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 

26.) ESzCsM és 26/2007. (VI. 07) EüM (1907/2006/EK REACH) 
rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

 

  25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek 
kémiai biztonságáról 

 

 Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

 

  16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet, illetve módosítása [10/2002. (III. 
26.) KöM rendelet] a hulladékok jegyzékéről 

 

  94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól 

 

 Tűzvédelem: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet  
 Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  
  25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető 

munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi 
követelményeiről 

 

    
   
   
 16. Egyéb információk:  
   
 A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági 

követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási 
tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb 
előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő 
felhasználásából eredő kockázatokra. 

 

   
 A veszélyes komponensek R-mondatai: -  
   
   
 Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján vegyi készítményhez.  
 A külföldi biztonsági adatlap alapján készítette az ENVIRIDIS Bt. (1073 Budapest, Dob-utca 66.)  
   
 Nyomtatási dátum: 2008.05.24.  
 


