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1.  Az anyag, ill. a keverék és a vállalat megnevezése  
   
1.1  Termékazonosító  
      Probau Egalizáló festék 

.  
 

1.2  Az anyag vagy keverék fontos, azonosított felhasználásai és nem javasolt 
felhasználások 

      Bevonatok és festékek, spatulyázóanyagok és hígítók. 
 

1.3  Részletek a biztonsági adatlapot rendelkezésre bocsátó szállítóról  
   Gyártó/szállító  BAHAG AG 
   Utca/postafiók  Gutenbergstraße 21 
   Országjel/irányítószám/helység  D 68167 Mannheim 
   Telefon  0049(0)800/1016370 
     
1.4  Segélyhívószám  
      GGIZ Erfurt, Segélyhívószám: 0049.361.730730 

 

   
2.  Lehetséges veszélyek  
   
2.1  Az anyag vagy keverék besorolása  
   67/548/EGK irányelv, ill. 1999/45/EK  
   Káros a vízi élőlényekre, természetes vizekben hosszú távon káros hatása lehet. 
   R 52/53    
   1272/2008/EK rendelet 
   Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
   Aquatic Chronic 3 ; H412    
2.2  Jelölési elemek  
   67/548/EGK irányelv, ill. 1999/45/EK  
   R mondatok 
   52/53  Káros a vízi élőlényekre, természetes vizekben hosszú távon káros hatása lehet.  
   1272/2008/EK rendelet 
   Veszélyre figyelmeztető mondatok  
   H412  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
   Óvintézkedésre figyelmeztető mondatok 
   P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.  
   P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: … 
2.3  Egyéb veszélyek  
   N i n c s. 
   
3.  Összetétel/összetevőkre vonatkozó információ  
   
3.2  Keverékek  
   Kémiai jellemzés  
   Vízzel hígítható sziloxán-akrilát kopolimer szervetlen pigmentekkel és töltőanyagokkal  
   Veszélyes összetevők  

   
   5-KLÓR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON ÉS 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ON KEVERÉKE (3:1); CAS-szám: 55965-84-9  
      Részarány: < 0,0015 %  

  Besorolás 67/548/EGK szerint: N ; R50/53  T ; R23/24/25  C ; R34  R43    
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  Besorolás 1272/2008 (GHS) szerint: Acute Tox. 3 ; H301/311/331  Skin Corr. 1B ; H314  Skin Sens. 1 ; H317  Aquatic 
Chronic 1 ; H410    

 
 

      A felsorolt, veszélyre figyelmeztető mondatok szövege a 16. szakaszban olvashatók. 
 

   
4.  Elsősegélynyújtás  
   
4.1  Elsősegély-nyújtási intézkedések leírása  
   Általános tudnivalók  

   A tünetek jelentkezése esetén vagy kétes esetben orvos tanácsát kell kérni.  
 

   Belélegzés után  
   Friss levegőt kell odavezetni. Ha a termék irritálja a légutakat: orvoshoz kell fordulni.  

 

   
Bőrre kerülés után  
   Szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni. Vízzel és szappannal lemosni, leöblíteni. Nem szabad oldószert vagy hígítót 
használni!  

 

   
Szembe kerülés után  
   Kontaktlencsét el kell távolítani, a szemhéjat nyitva kell tartani. Vízzel bőségesen ki kell öblíteni (10-15 percig). Orvost kell 
hívni.  

 

   Lenyelés után  
   Azonnal orvoshoz kell fordulni. Az érintettet nyugalomba kell helyezni. Hánytatni nem szabad.  

 

4.2  A legfontosabb akut és késve jelentkező tünetek és hatások  
   Nem ismertek.  
4.3  A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése  
   N i n c s. 
   
5.  Tűzvédelmi intézkedések  
   
5.1  Oltóanyag 
   Megfelelő oltóanyagok  

   Hab (alkoholálló), szén-dioxid, por, ködpermet (víz).  
 

   Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer  
   Teljes vízsugár.  

 

5.2  Az anyagból vagy a keverékből származó, különleges veszélyek  
   Tűz esetén mérgező gázok keletkezhetnek. Az égési gázokat nem szabad belélegezni.  
5.3  Tudnivalók a tűzoltáshoz  
   Adott esetben légzésvédő készülék szükséges.  
5.4  További információk  
   Az oltóvizet nem szabad a csatornahálózatba engedni.  
   
6.  Intézkedések nem szándékos kibocsátás esetén  
   
6.1  Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  
   Be kell tartani a védelmi előírásokat (lásd a 7. és 8. szakaszt). További, különleges intézkedésekre nincs szükség.  
6.2  Környezetvédelmi intézkedések  
   Nem szabad a csatornahálózatba juttatni. Folyók, tavak vagy szennyvízvezetékek szennyezése esetén a helyi jogszabályoknak 

megfelelően értesíteni kell az illetékes hatóságot.  
6.3  Módszerek és anyagok visszatartáshoz és tisztításhoz  

   
Kijutott anyagot éghetetlen felszívó anyaggal (pl. homok, föld, Vermiculite, kovaföld) be kell keríteni és a helyi rendelkezések 
szerinti ártalmatlanítás céljából az arra rendszeresített tartályban kell gyűjteni. Ezután hulladékcsomagolásba kell tenni, nem 
lezárva (CO2-fejlődés). Előnyösen sok vízzel és tisztítószerrel kell takarítani, lehetőleg oldószerek használata nélkül.  
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6.4  Hivatkozás más szakaszokra  
   N i n c s. 
   
7.  Kezelés és tárolás  
   
7.1  Védőintézkedések a biztonságos kezeléshez  

   
Információk a biztonságos bánásmódról  
   Felhasználás közben és után kielégítő szellőzésről kell gondoskodni. Szakszerű felhasználás mellett nincs szükség különleges 
védőintézkedésre.  

 

   Tűz- és robbanásvédelmi tudnivalók  
   Az anyag maga nem éghető.  

 

7.2  A biztonságos tárolás feltételei az összeférhetetlenségek figyelembe vételével  

   
Raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények  

   
A tartályt tömören zárva kell tartani. A tartály ürítéséhez nem használható nyomás, mert nem nyomásálló! Tilos a dohányzás. 
Illetéktelen személyeknek tilos a belépés. A megkezdett tartályokat gondosan le kell zárni és függőleges helyzetben kell tartani 
bármilyen kijutás megakadályozása céljából.  

 

   Információk az együtt-tárolásról  
   Erősen savas és bázikus anyagoktól, valamint oxidálószerektől távol kell tartani.  

 

   

Tárolási feltételekre vonatkozó további információk  
   Mindig olyan tartályban kell őrizni, amely megfelel az eredeti göngyölegnek. Be kell tartani a címkén lévő utasításokat. Hőtől 
és közvetlen napsugárzástól óvni kell. Fagytól óvni kell.  

   Raktározási osztály:  12       
Raktározási osztály (TRGS 510): 12       

 
 

7.3  Sajátos végfelhasználások  
   N i n c s. 
   
8.  Az expozíció ellenőrzése és korlátozása/személyi védőfelszerelés  
   
8.1  Ellenőrizendő paraméterek  
   Információ a munkahelyi határértékről az RCP-módszer szerint a TRSG 900 (D) nyomán  
   Részletezés:  Számított munkahelyi RCP-határérték (D)  

  érték:  nincs jelentősége 
 

8.2  Az expozíció ellenőrzése és korlátozása  
   Személyi védőfelszerelés  
   Légzésvédelem  

   Légzésvédelem nem kielégítően szellőztetett munkahelyeken szükséges a szórófeldolgozás közben.  
 

   Kézvédelem  
   Kézvédő krém  

 

   Szemvédelem  
   Fröccsenés veszélye esetén: védőszemüveg  

 

   Testvédelem  
   Könnyű védőruházat.  

 

   Kiegészítő információk műszaki berendezések kialakításához  
   A termék nem tartalmaz lényeges mennyiségben munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékű anyagokat.  

 

   
9.  Fizikai és kémiai tulajdonságok  
   
9.1  Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságok ismertetése  
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   Általános  ism ertetés  

   
Megjelenési forma:  Paszta. 
Szín:  Fehér. 
Szag:  Gyenge, jellegzetes.  

 

   Biztonságreleváns adatok  

   

Forráspont/forrástartomány:  ( 1013 hPa )    >=    100      °C       
Lobbanáspont:        nem alkalmazható            
Gyulladási hőmérséklet:        nem alkalmazható            
Sűrűség:  ( 20 °C )    kb.    1,54      g/cm3       
Oldószer-elválasztási teszt:  ( 20 °C )       nem alkalmazható            
Oldhatóság vízben:  ( 20 °C )       Teljesen keverhető.          
Kifolyási idő:  ( 20 °C )    >    90      s    DIN-pohár, 4 mm    

 

9.2  Egyéb információk  
   N i n c s. 
   
10.  Stabilitás és reakcióképesség  
   
10.1  Reakcióképesség  
   Nincsenek információk a termékről.  
10.2  Kémiai stabilitás  
   Nincsenek információk a termékről.  
10.3  Veszélyes reakciók lehetősége  
   Nincsenek információk a termékről.  
10.4  Kerülendő körülmények  
   A tárolás és kezelés ajánlott előírásainak alkalmazása mellett stabil (lásd a 7. szakaszt).  
10.5  Kerülendő anyagok  
   Nincsenek különleges előírások.  
10.6  Veszélyes bomlástermékek  
   Nincsenek információk a termékről.  
   
11.  Toxikológiai információk  
   
11.1  Toxikológiai hatások ismertetése  
   Nincsenek információk a termékről.  
11.3  További toxikológiai információk  
   Szakszerű használat mellett - jelenlegi tudásunk szerint - ártalom nem ismert.  
   
12.  Ökológiai információk  
   
12.1  Ökotoxicitás  
   Nincsenek információk a termékről.  
12.2  Perzisztencia és lebonthatóság  
   Nincsenek információk a termékről.  
12.3  Bioakkumulációs képesség  
   Nincsenek információk a termékről.  
12.4  Mobilitás a talajban  
   Nincsenek információk a termékről.  
12.5  A PBT- és vPvB-értékelés eredménye  
   Nincsenek információk a termékről.  
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12.6  Egyéb káros hatások  
   Nincsenek információk a termékről.  
12.7  További információk  
   Nem szabad csatornahálózatba vagy természetes vizekbe engedni.  
   
13.  Ártalmatlanítási szempontok  
   

   
Szennyezett csomagolást maradéktalanul ki kell üríteni. Ez és megfelelő tisztítás után a csomagolás újrahasznosításra adható. 
Tisztítatlan csomagolást úgy kell ártalmatlanítani, mint az anyagot. Nem szabad csatornahálózatba vagy természetes vizekbe 
engedni. Beszáradt festékmaradék a háztartási hulladékkal együtt távolítható el. Folyékony festékmaradékot nem szabad a 
háztartási hulladékkal együtt elhelyezni.  

13.1  Hulladékkezelési módszerek  
   Hulladék-kódszám  
   Hulladék-kódszám 55508: (mázolóanyagok) Hulladék-kódszám: 08 01 19 (szerves oldószereket, illetve más veszélyes 

anyagokat tartalmazó, festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók)  
   
14.  Szállítási információk  
   
14.1  UN-szám  
   A termék nem veszélyes anyag a nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, vízi és légi szállításban.  
14.2  Helyes szállítási megnevezése (UN)  
   A termék nem veszélyes anyag a nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, vízi és légi szállításban.  
14.3  Szállítási veszélyességi osztályok  
   A termék nem veszélyes anyag a nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, vízi és légi szállításban.  
14.4  Csomagolási csoport  
   A termék nem veszélyes anyag a nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, vízi és légi szállításban.  
14.5  Környezeti veszélyek  
   A termék nem veszélyes anyag a nemzeti/nemzetközi közúti, vasúti, vízi és légi szállításban.  
14.6  Különleges óvintézkedések a felhasználó számára 
   N i n c s. 
   
15.  Szabályozási információk  
   
15.1  Biztonsági, egészség- és környezetvédelmi előírások/az anyagra vagy a keverékre 

vonatkozó jogszabályok  
   Nemzeti előírások  
   Technische Anleitung Luft (Műszaki útmutató a levegő tisztántartásához)  
   Súlyhányad (5.2.5. I pont) :   < 5   %  
   Vízveszélyességi osztály  
   Osztály:   1   besorolás a VwVwS szerint    
15.2  Kémiai biztonsági értékelés  
   Nincsenek információk a termékről.  
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16.  Egyéb információk  
   
   Egyéb tudnivalók  

   
Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információk kielégítik a nemzeti és az EK-törvényeket. A használónál adott 
munkakörülmények azonban ismereteinken és ellenőrzésünkön kívül esnek. A termék írásbeli engedély nélkül nem használható 
más célra, mint az 1. fejezetben megnevezett felhasználás. A használó felelős valamennyi szükséges, törvényi rendelkezés 
betartásáért. Az adatok ismereteink mai szintjén alapulnak, nem jelentik azonban a terméktulajdonságok garantálását és ezért 
nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.  

   Biztonságreleváns módosítások  
   02.2 GHS - Kiegészítő veszélyjellemzők · 03. Veszélyes összetevők · 07.2 Információk az együtt-tárolásról  
   Összetevők R-mondatai  

   

23/24/25  Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. 
34  Égési sérülést okoz. 
43  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
50/53  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 
52/53  Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

 

   Összetevők veszélyre figyelmeztető mondatai a GHS szerint  

   

H301/311/331  Lenyelve, bőrrel érintkezve, vagy belélegezve mérgező. 
H314  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H410  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
H412  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

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