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· 1.1 Termékazonosító 

· Kereskedelmi név: Probau Fuga finish 
· 1.2 Az anyag vagy keverék fontos, azonosított és nem javasolt felhasználásai 

További fontos információ nem áll rendelkezésre. 
· Az anyag / a keverék felhasználása 

Detergens. Felületen ható anyag 

· 1.3 Részletek a biztonsági adatlapot rendelkezésre bocsátó szállítóról 
· Gyártó/szállító: 

quick-mix Gruppe GmbH Co. KG 
Mühleneschweg 6 
D-49090 Osnabrück 

· Tájékoztatást adó terület: 
· Osztály: Műszaki Tanácsadás 
· Telefon: +49 (0)541 601-601 
· E-mail: info@quick-mix.de 

· 1.4 Segélyhívószám: 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Országos Közegészségügyi Központ) 
Tel.: +36 1 476 1283 

 

 
 

· 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása 
· Besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint 

A termék nincsen osztályozva a CLP-rendelet szerint. 
  

· Besorolás a 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerint tárgytalan. 
· Különös emberre és környezetre vonatkozó veszélyre utalások: 

A termék az EK készítményekre vonatkozó, általános besorolási irányelvének utolsó, érvényes megfogalmazása szerinti 
számítási módszer szerint nem jelölésköteles. 

· Osztályozási rendszer: 
Az osztályozás megfelel az aktuális EK listáknak, ki van azonban bővítve a szakirodalmi és céges tájékoztatásokkal. 

  

· 2.2 Jelölési elemek 
· Jelölés az 1272/2008/EK rendelet szerint tárgytalan 
· Veszélyt jelző piktogramok tárgytalanok 
· Jelzőszó tárgytalan 
· Veszélyre utalások tárgytalanok 
· 2.3 Egyéb veszélyek 
· A PBT- és vPvB-értékelés eredménye 
· PBT: Nem alkalmazható. 
· vPvB: Nem alkalmazható. 

 

 
 

· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek 
· Leírás: Az alább felsorolt anyagok keveréke, veszélytelen adalékanyagokkal. 

· Veszélyes összetevők: kiesik 
· PBT Nem alkalmazható. 

(folytatás a 2. oldalon) 
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1. FEJEZET: Az anyag, ill. a keverék és a vállalat megnevezése 
 

2. FEJEZET: Lehetséges veszélyek 
 

3. FEJEZET: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információ 
 

mailto:info@quick-mix.de


Biztonsági adatlap 
1907/2006/EG 31. cikke szerint 

Verziószám 1 Nyomtatás kelte: 
 

átdolgozás kelte: 2017.03.01. 

Kereskedelmi név: Probau Fuga finish 

(folytatás az 1. oldalról) 

 

 
· További információk: A felsorolt, veszélyre figyelmeztető mondatok szövege a 16. fejezetben olvasható. 

 

 
4. FEJEZET: Elsősegélynyújtás 

· 4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések leírása 
· Általános utasítások: Különleges intézkedésekre nincs szükség. 
· Belélegzés után: 

Gondoskodni kell friss levegőről. 
Panasz esetén orvosi kezelés szükséges. 

· Bőrre kerülés után: 
Mossa le szappannal és vízzel és öblítse le alaposan. A 
termék általában nem irritálja a bőrt. 

· Szembe kerülés után: 
Szemet nyitott szemhéjjal perceken keresztül folyó víz alatt kell öblíteni. 
Nem szűnő panasz esetén orvoshoz kell fordulni. 

· Lenyelés után: 
A szájat ki kell öblíteni és bőségesen vizet kell itatni. 
Hánytatni nem szabad. 
Hánytatni nem szabad. 
Amennyiben ennek az anyagnak egy potenciálisan veszélyes mennyisége kerül lenyelésre, azonnal orvoshoz kell 
fordulni. 

· 4.2 A legfontosabb akut és késve jelentkező tünetek és hatások 
További fontos információ nem áll rendelkezésre. 

· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
További fontos információ nem áll rendelkezésre. 

 
5. FEJEZET: Tűzvédelmi intézkedések 

· 5.1 Oltóanyag 
· Megfelelő oltóanyagok: 

Nem éghető. Az anyag a magas víztartalma miatt lehet, hogy csak részleges vagy teljes elpárolgása után éghető. 
A tűzoltási intézkedéseket igazítsa a környezethet. 

· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó, különleges veszélyek 
Tűz esetén a következők szabadulhatnak fel: 
nitrogén-oxidok (NOx) 
szén-monoxid és szén-dioxid 
kén-dioxidok (SOx) 
Fémoxidok. 

· 5.3 Tudnivalók a tűzoltáshoz 
· Különleges védőfelszerelés: 

Hordjon teljes védőruházatot. 
Használjon a környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket. 
Ne lélegezze be a robbanási és égésgázokat. 

 
6. FEJEZET: Intézkedések nem szándékos kibocsátás esetén 

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások 
Hordjon védőfelszerelést. Védtelen személyeket távol kell tartani. 
Gondoskodni kell kielégítő szellőzésről. 

· 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: Nem szabad csatornahálózatba/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni. 
· 6.3 Módszerek és anyagok visszatartáshoz és tisztításhoz: 

Vegye fel folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor). 
Szennyezett anyagot hulladékként kell ártalmatlanítani a 13. szakasz szerint. 

· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra 
Információk a biztonságos kezelésről a 7. szakaszban találhatók. 
Információk a személyi védőfelszerelésről a 8. szakaszban találhatók. 

(folytatás a 3. oldalon) 
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Információk az ártalmatlanításról a 13. szakaszban találhatók. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

· 9.1 Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságok ismertetése 
· Általános  ism ertetés  
· Kinézet: 

Megjelenési forma: Folyékony 
Szín: Világoszöld 

· Szag: Gyenge, jellegzetes 

· Szagküszöb: Nincsenek adatok. 

· pH érték: Nem alkalmazható. 
 

HU 

 
7. FEJEZET: Kezelés és tárolás 

· 7.1 Védőintézkedések a biztonságos kezeléshez 
Be kell tartani a vegyi építőanyagokkal való munkavégzésnél szokásos óvó rendszabályokat. 

· Tűz- és robbanásvédelmi tudnivalók: Különleges intézkedésekre nincs szükség. 

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei az összeférhetetlenségek figyelembe vételével 
· Tárolás: 
· Raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: 

Csak eredeti göngyölegben szabad tárolni. 
Védje a fagytól. 
Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell. 

· Információk az együtt-tárolásról: Tárolja élelmiszerektől elkülönítve. 
· Tárolási feltételekre vonatkozó további információk: Jól zárt göngyölegben hűvös és száraz helyen kell tárolni. 
· Raktározási osztály: 
· Osztályba sorolás az üzembiztonsági rendelet szerint (BetrSichV): - 
· 7.3 Sajátos végfelhasználások További fontos információ nem áll rendelkezésre. 

 

8. FEJEZET: Az expozíció ellenőrzése és korlátozása/személyi védőfelszerelés 

· Kiegészítő információk műszaki berendezések kialakításához: Nincs további információ, lásd a 7. fejezet. 

· 8.1 Ellenőrizendő paraméterek 
· Munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékkel rendelkező összetevők: 

A termék nem tartalmaz lényeges mennyiségben munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékű anyagokat. 
· További információk: Alapul a készítéskor érvényes jegyzékek szolgáltak. 

· 8.2 Az expozíció ellenőrzése és korlátozása 
· Személyi védőfelszerelés: 
· Általános védő- és higiéniai intézkedések: 

Be kell tartani a vegyi építőanyagokkal való munkavégzésnél szokásos óvó rendszabályokat. 
· Légzésvédelem: Nem szükséges. 
· Kézvédelem: 

Nem szükséges. 
A bőrrel való hosszabb ideig tartó érintkezésnél szenzibilizáció lehetséges. 

· Kesztyűanyag 
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon- 
· Szemvédelem: Védőszemüveg 
· Testvédelem: Nem szükséges. 

9. FEJEZET: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(folytatás a 4. oldalon) 
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· Állapotváltozás olvadáspont/olvadástartomány: 
0 °C 

Forráspont/forrástartomány: 100 °C 

· Lobbanáspont: Nem éghető. Nem gyúlékony anyag. 

· Gyúlékonyság (szilárd, gáz alakú): Nem alkalmazható. 

· Gyulladási hőmérséklet: Nincsenek adatok. 

· Bomlási hőmérséklet: Nincsenek adatok. 

· Öngyulladási hajlam: A termék nem öngyulladó. 

· Robbanásveszély: A termék nem robbanásveszélyes. 

· Robbanási határok:  
Alsó: Nincsenek adatok. 
Felső: Nincsenek adatok. 

· Égést tápláló tulajdonságok Nincsenek adatok. 

· Gőznyomás 20 °C-on: 23 hPa 

· Sűrűség 20 °C-on: 
· Gőzsűrűség 
· Elpárolgási sebesség: 

1 g/cm³ 
Nincsenek adatok. 
Nincsenek adatok. 

· Oldhatóság vízben / keverhetőség 
vízzel: 

 
Teljesen keverhető. 

· Eloszlási koefficiens (n-oktanol / víz) Nincsenek adatok. 

· Viszkozitás: 
Dinamikus: 

 
Nincsenek adatok. 

· Oldószer-elválasztási teszt: Nincsenek adatok. 

· Oldószertartalom:  
Szerves oldószerek: 0,0 % 
Víz: 99,5 % 
VOC (EU) 0,00 % 

Szilárdanyag-tartalom: 
· 9.2 Egyéb információk 

0,5 % 
A fenti fizikai adatok irányértékek és nem tekintendők 
specifikációnak. 

 

 

 
 

· 10.1 Reakcióképesség 
· 10.2 Kémiai stabilitás 
· Termikus bomlás / kerülendő körülmények: 

Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. 
· 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismertek. 
· 10.4 Kerülendő körülmények További fontos információ nem áll rendelkezésre. 
· 10.5 Kerülendő anyagok További fontos információ nem áll rendelkezésre. 
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: 

Nitrózus gázok 
szén-monoxid és szén-dioxid 
kén-dioxidok (SOx) 

HU 

(folytatás a 5. oldalon) 
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12.1 Ökotoxicitás 
Akvatikus ökotoxicitás: További fontos információ nem áll rendelkezésre. 
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További fontos információ nem áll rendelkezésre. 
12.3 Bioakkumulációs képesség További fontos információ nem áll rendelkezésre.  
12.4 Mobilitás a talajban További fontos információ nem áll rendelkezésre. 
További ökológiai információk: 
Általános utasítások: 
Vízveszélyességi osztály 1 (önbesorolás): enyhén vízveszélyes. 
Nem szabad hígítatlanul, ill. nagyobb mennyiségben a talajvízbe, természetes vizekbe vagy a csatornahálózatba 
engedni. 
12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredménye 
PBT: Nem alkalmazható. 
vPvB: Nem alkalmazható. 
12.6 Más károsító hatások További fontos információ nem áll rendelkezésre. 

13.1 Hulladékkezelési módszerek 
Ajánlás: Kis mennyiségben kerülhet a háztartási hulladékhoz. 

Tisztítatlan csomagolások: 
Ajánlás: Ártalmatlanítás a hatósági előírásoknak szerint. 
Ajánlott tisztítószerek: Víz, adott esetben tisztítószer hozzáadásával. 

 
 

 
 

· 11.1 Toxikológiai hatások ismertetése 
· Akut toxicitás: 
· Primer ingerhatás: 
· a bőrön: Nincs irritáló hatása. 
· a szemben: Nincs irritáló hatása. 
· Szenzibilizáció: Szenzibilizáló hatás nem ismert. 
· További toxikológiai információk: 

A termék az EK készítményekre vonatkozó, általános besorolási irányelvének utolsó, érvényes megfogalmazása szerinti 
számítási módszer szerint nem jelölésköteles. 
Szakszerű bánásmód és rendeltetésszerű felhasználás esetén a tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk 
szerint a terméknek nincsenek egészségkárosító hatásai. 

 
12. FEJEZET: Ökológiai információk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. FEJEZET: Ártalmatlanítási szempontok 
 
 
 

· Európai Hulladékjegyzék 
08 04 10 Ragasztó- és tömítőmassza-hulladékok, azok kivételével, amelyek 08 04 09 alá esnek 

 
 
 
 
 

14. FEJEZET: Szállítási információk 
 

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

 
Veszélytelen osztályba sorolva. 

· 14.2 Helyes szállítási megnevezése (UN) 
· ADR, ADN, IMDG, IATA 

 
Veszélytelen osztályba sorolva. 

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztályok 

· ADR, ADN, IMDG, IATA 
· Osztály 

 
 
Veszélytelen osztályba sorolva. 

11. FEJEZET: Toxikológiai információk 
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· 15.1 Biztonsági, egészség- és környezetvédelmi előírások/az anyagra vagy a keverékre vonatkozó jogszabályok 

· Nemzeti előírások: 
· Osztályba sorolás az üzembiztonsági rendelet szerint (BetrSichV): - 

· Vízveszélyességi osztály: VVO 1 (önbesorolás): enyhén vízveszélyes. 

· Egyéb előírások, korlátozások és tiltó utasítások 
· Különösen nagy aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) a REACH 57. cikkelye szerintnem alkalmazható. 
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 

 
 

Az adatok ismereteink mai szintjén alapulnak, nem jelentik azonban a terméktulajdonságok garantálását és ezért 
nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. 

· Rövidítések: 
GefStoffV: Veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
SVHC: Substances of Very High Concern 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 

HU 

 

· 14.4 Csomagolási csoport 
· ADR, IMDG, IATA Veszélytelen osztályba sorolva. 

· 14.5 Környezeti veszélyek: 
· Marine pollutant: Nem 

· 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára nem alkalmazható. 

· 14.7 Ömlesztett anyag szállítása a 73/78 MARPOL- 
egyezmény és az IBC-kód szerint nem alkalmazható. 

· Szállítás/további információk: 

· ADR 
· Korlátozott mennyiség (LQ) nem alkalmazható. 

· UN "Model Regulation": - 
 

15. FEJEZET: Szabályozási információk 
 

16. FEJEZET: Egyéb információk 
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