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1. AZ ANYAG (KÉSZÍTMÉNY) ÉS A TÁRSASÁG (VÁLLALKOZÁS) 

 AZONOSÍTÓJA 

1.1.  Az anyag (készítmény) azonosítása: 

 Kereskedelmi név:  NOVALUX Premium  

 Kémiai név:    alkid gyanta oldat, szervetlen és szerves   pigmentek, 

adalékanyagok és UV abszorbérok  diszperziója                

 

 

1.2.      A gyártó/forgalmazó azonosítása: 

1.2.1.   Cég neve:         Sefra Hungária Festékgyártó és Forgalmazó Kft. 

1.2.2.   Cím:                 9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 6.  

            Telefon:   +36 99 544 650 

 Fax:    +36 99 544 659 

            Biztonsági adatlap információ: sefra@externet.hu 

 

1.3.      Szükséghelyzetben tájékoztatást nyújtó szervezet neve:  

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

 Ügyeleti telefon: +36 1 476 6400, +36 1 476 6464 

            Zöld szám: +36 80 201 199 

 

2.         A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA 

 A készítmény káros a vízi közegre, hosszantartó kedvezőtlen hatással lehet a vízi 

közegben.  

 

3.  ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ 

 INFORMÁCIÓK 

3.1.  Leírás:  

3.2.  Veszélyes összetevők: 

CAS- és EC-szám összetevők koncentráció szimbólumok,          

R mondatok 

CAS: 64742-48-9 

EC: 265-150-3 

Olaj benzin, 

hidrogénezett, nehéz* 

10-20 % Xn, R: 65-66 

CAS: 64742-47-8 

EC: 265-149-8 

Olaj párlat, könnyű 

 

20-30 % Xn: R: 65 

CAS: 96-29-7 

EC: 202-496-6 

Butanon-oxím C  0,5 % Xn, R: 21-40-41-43 

CAS: 1085-98-9 

EC: 214-18-7 

dichlórfulanid 7,2 g/kg Xn, N R: 20-36-43-50 

* A gyártó által megjelölt benzén-tartalom < 0,1 % 

 

4.  ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI  INTÉZKEDÉSEK 
4.1.  Légzés:  belégzés esetén a sérültet vigyük friss levegőre és biztosítsunk számára 

   nyugalmat, a tünetek elmúlásáig nem ajánlott enni.   
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4.2.   Bőr:   bőrrel való érintkezéskor az érintett felületet mossuk meg vízzel és 

   szappannal és  kenjük be regeneráló krémmel.  

4.3.  Szem:  szembejutáskor végezzünk alapos szemöblítést és forduljunk orvoshoz. 

4.4.  Emésztőrendszer: lenyelés esetén hánytatni tilos, azonnal  forduljunk orvoshoz és

  mutassuk meg az edényzetet vagy annak címkéjét. 

 

5.  TŰZVÉDELMI  INTÉZKEDÉSEK  

5.1. Megfelelő tűzoltó készülék: oltópor, CO2, hab, vízpermet 

5.2. Nem használható tűzoltó készülék: közvetlen vízsugár 

5.3.  Különleges veszélyek tűz esetében: az oltás csak biztonságos távolságból vagy védett 

 helyről ajánlott, a tartályt hűtsük vízpermettel és lehetőleg távolítsuk el a veszélyes 

 területről. 

5.4.  Különleges védőfelszerelés: a környezettől függetlenített légzőkészülék, teljes 

 védőöltözet. 

 

6.  INTÉZKEDÉSEK  BALESET  ESETÉN 

6.1.  Egyéni óvintézkedések:  

 Akadályozzuk meg a készítmény  bőrfelülettel való érintkezését, szembe kerülését, a 

 ruhanemű beszennyeződését! Használjunk védőeszközöket! Fennáll a csúszás 

 veszélye, a kifolyt anyagot azonnal távolítsuk el!   

6.2.     Környezetvédelmi óvintézkedések: 

 Csatornába engedni nem szabad! Akadályozzuk meg a készítmény felszíni vízbe, 

 talajvízbe vagy talajba jutását! 

6.3.     Szennyezésmentesítés módszerei: 

 Folyó- és állóvizek: értesítsük az ivó-, haszon- és hűtővízfogyasztókat, valamint a 

 tűzoltóságot vagy a rendőrséget! A felszínen levő gyantafázist  megfelelő módon 

 elhelyezett kötőanyaggal kell felfogni. A felszíni bevonatot az erre alkalmas 

 abszorbáló  anyaggal (pl. vapex vagy perlit) kell leszórni és a felszínről 

 mechanikusan összegyűjteni. 

Szárazföldi környezet: talajszennyeződéskor azonnal szükséges a szennyezett 

talajréteget szivárgásmentes szállítótartályba összegyűjteni és ökológiailag alkalmas 

módon megsemmisíteni. 

  

7.  KEZELÉS  ÉS TÁROLÁS 

7.1 Kezelés: 

 A munkahelyen biztosítsunk jó szellőzést/levegőelszívást. Használjunk egyéni 

 védőeszközöket! Munka közben tilos enni, inni és dohányozni! 

7.2.  Tárolás: 

 Az edényzetet légmentesen zárjuk le és tároljuk gyermekek és illetéktelen személyek 

 részére hozzáférhetetlen helyen! Ne tároljuk együtt élelmiszerrel, itallal vagy 

 takarmánnyal! Tároljuk eredeti, jól lezárt csomagolásban, +5 és +25°C közötti 

 hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védett, száraz és jól szellőző helyen. Ne tartsuk a 

készítményt fűtőberendezés  közelében! 
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8.  AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE ÉS EGYÉNI  VÉDELEM 

8.1.  Technikai óvintézkedések: megfelelő szellőzés vagy munkahelyi  levegőelszívás 

biztosítása 

8.2.  Munkahelyi légtérben megengedett koncentrációs határértékek: 

 Megengedett átlagos koncentráció-érték /AK: -  

 Megengedett csúcskoncentráció-érték /CK: -  

8.3.  Egyéni óvintézkedések: 

 Légzésvédelem: gőzök ill. aeroszol belélegzésének veszélyekor A-szűrős védőmaszk 

 használandó 

 Kézvédelem: organikus oldószerálló védőkesztyű 

 Szemvédelem: védőszemüveg ill. arcvédő pajzs 

 Bőrvédelem: védőöltözék ill. speciális overall védőruházat, antisztatikus cipő, vászon- 

 ill. gumikötény, a járművezetőnek tilos statikus elektromosságot előidéző ruházat 

 viselése 

 

9.  FIZIKAI  ÉS  KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

9.1.  Halmazállapot, megjelenés, szín, szag: 

 alacsony viszkozitású folyadék, árnyalat szerinti szín, szag a készítmény típusnak  

            megfelelő 

9.2. pH-érték: 

9.3. Halmazállapot változásra vonatkozó információk: 

9.3.1. Forráshőmérséklet: nincs adat 

9.3.2. Olvadáshőmérséklet: nincs adat 

9.3.3. Bomláshőmérséklet: nincs adat 

9.4. Lobbanási hőmérséklet:  55°C 

9.5. Gyúlékonyság: gyulladáshőmérséklet: nincs adat 

9.6. Hőfok osztály: - 

9.7. Veszélyességi osztály: - 

9.8. Robbanékonyság: 

 Alsó határ 50°C -nál: nincs meghatározva 

 Felső határ 100 °C-nál: nincs meghatározva 

9.9. Oxidáló tulajdonságok: nincs adat 

9.10.  Gőznyomás: nincs adat 

9.11.  Fajsúly: nincs adat 

9.12.  Oldhatóság: vízben nem oldható, organikus hígítószerekben oldható 

9.13.  Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nincs adat 

9.14.  Viszkozitás: nincs adat 

9.15.  Egyéb információk: -  

 

 

 

10. STABILITÁS  ÉS  REAKCIÓKÉSZSÉG 

10.1.  Kerülendő körülmények: ne tároljuk fűtőtest közelében és ne tegyük ki közvetlen 

 napsugárzásnak. 

10.2.  Kerülendő anyagok: nem ismertek 
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10.3.  Veszélyes bomlástermékek: a tárolási feltételek betartása mellett nem feltételezhető 

veszélyes bomlásanyagok keletkezése. 

 

11.  TOXIKOLÓGIAI  INFORMÁCIÓK 

11.1.  Akut toxicitás: nincs meghatározva  

11.2.  Bőrirritáló hatás: nincs meghatározva 

11.3.  Szemirritáló hatás: nincs meghatározva 

 

 A termék nincs bevizsgálva. Besorolás hagyományos számítási eljárás alapján. 

 

12.  ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

12.1.  Környezeti perzisztencia: 

12.1.1. Biológiai lebonthatóság: -  

12.1.2. Kémiai lebonthatóság: -  

12.2.  Bioakkumulációs képesség: -  

12.3.  Mobilitás:  

12.4.  Szervezetekre gyakorolt toxikus hatások: 

12.4.1. Toxicitás vízi környezetben:  

  

13.  ÁRTALMATLANÍTÁSI  INFORMÁCIÓK 

 A bevonóanyag maradékainak, valamint a felhasználásnál keletkező egyéb 

 hulladékok ártalmatlanítása során a hulladékgazdaság területén érvényben levő 

 jogszabályoknak megfelelően kell eljárni (Hulladékgazdálkodási törvény). 

 A szilárd és pasztaszerű hulladékot a megfelelő hulladéklerakóban ajánlott elhelyezni. 

 A folyékony hulladékot szivárgásmentes tárolóedényben vagy konténerben szükséges 

 összegyűjteni. Ezen hulladék anyagok legmegfelelőbb ártalmatlanítási módja 

 a hulladékégetőben történő elégetés.  

 A bevonóanyag maradékaival szennyezett csomagolóanyagokat az erre alkalmas 

 hulladéklerakóban ajánlott elhelyezni.  

 Az alaposan megtisztított csomagolóanyagok másodlagos alapanyagként 

 újrafeldolgozhatók. 

 Hulladék katalógusszáma:   08 01 11 - szerves hígítószereket vagy más 

veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy 

lakkhulladékok  

       Hulladékkategória „N“ veszélyes hulladék 

 Csomagolóanyag katalógusszáma: 15 01 10 - veszélyes anyagok maradékait 

 tartalmazó vagy veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolóanyagok/veszélyes 

 hulladék. 

 

14.  SZÁLLÍTÁSI  INFORMÁCIÓK  

 ADR/RID 

 mentes 

 

15.  SZABÁLYOZÁSI  INFORMÁCIÓK 

15.1.  Jelölésre vonatkozó információk:  
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15.1.1. Veszélyességi szimbólum betűkódja és a készítmény veszélyeire való utalás: 

 nincs  

 

15.1.2. Specifikus kockázatra utaló jelölés (R mondatok) 

 R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó 

károsodást okozhat 

 

15.1.3. Biztonságos használatra utaló jelölés (S mondatok) 

 S 2   Gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 

 S 61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni. 

(Biztonsági adatlap.) 

 

16.  EGYÉB INFORMÁCIÓK 

16.1.  A biztonsági adatlap 3. pontjában alkalmazott R mondatok teljes szövege: 

  

 R 20  Belélegezve ártalmas. 

 R 21  Bőrrel érintkezve ártalmas. 

 R 36  Szemizgató hatású. 

 R 40  A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 

 R 41  Súlyos szemkárosodást okozhat. 

 R 43  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású 

lehet). 

 R 50  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

 R 65   Ártalmas, lenyelés után tüdőkárosodást okozhat 

 R 66  Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

 

16.2. Egyéb adatok:  

 

Sűrűség (g/cm
3 

):   0,9332 

VOC (kg/kg):  0,470 

TOC (kg/kg):  0,37 

Nem illékony anyagtartalom (tömeg%): 53,0 

VOC csúcsérték 2007.01.01-től (g/l): 500 

VOC csúcsérték 20010.01.01-től (g/l): 400 

Max. VOC használatra előkészített állapotban 

(g/l) 

 

439 

 

 A biztonsági adatlapban közölt adatok az ismertetett termékre vonatkoznak,   

 jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak és nem maradéktalanul  

 kimerítőek. Nem helyettesítik a termék minőségi specifikációját és érvényüket 

 veszthetik  a termék más anyagokkal történő vegyítése során.  

 

 


