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BIZTONSÁGI ADATLAP  

453/2010/EK rendelet szerint 

 

1. A készítmény és a vállalat azonosítása 

1.1. A készítmény azonosítása:   KÖBER-VIZES VASTAGLAZÚR IG8200-ES CSOPORT 

                                                  (IG8201, IG8213, IG8211, IG8227, IG8282, IG8289, IG8284, IG8277, IG8286, IG8210) 

1.2.  A készítmény felhasználása:      vizes bázisú vastaglazúr 

1.3. A biztonsági adatlap szállítója (vállalat):  S. C. KÖBER S.R.L. 

      Dumbrava Rosie-167410, Románia 

      Tel.: 40-233-281021 

      Fax: 40-233-281222 

Forgalmazó (szállító) cég neve:   BASACOLORS KFT. 

Címe:      2821 Gyermely, Kossuth út Ipartelep HRSZ 219/7. 

Tel./fax:      + 36 34 370 324 

e-mail:      info@basacolors.hu 

web:      www.köber.hu  
 
1.4. Sürgősségi telefonszám: Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ, 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.; 

1450 Bp. Pf. 36)  

 Ügyeleti telefonszám: 06-1-215-3733. Zöldszám: 06-80-201-199. 

2. A veszély meghatározása  
  

2.1. A készítmény osztályozása 

Az EU 1999/45/EC direktíva osztályozási rendszere szerint a készítmény a környezetre veszélyes anyagok 
kategóriájába tartozik. 

 N  Környezeti veszély 
 

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 
 
2.1.1. A készítmény az emberre nem veszélyes.  
2.1.2. A készítmény a környezetre veszélyes, nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 
okozhat. 
 

2.2. Címkézési elemek 

 
Veszély-szimbólumok  
 
              N 

                                                       
     Környezeti veszély 

 
Veszély-mondatok  
 

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 
 
Veszélyesanyag tartalom: Fungicid: 3-Iodo-2-PropynylButylCarbamate (IPBC) – 0,6 mg/100g /termék. Inszekticid: 
permethrin – 0,05 mg/100 g/termék.  
EU határérték erre a termékre (A/e): 130 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 25 g/l VOC-t tartalmaz. 

 
S2   Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
S29   Csatornába engedni nem szabad. 
S51   Csak jól szellőztetett helyen használható. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap. 

 

3. Összetétel. Információk az összetevőkről. 

mailto:info@basacolors.hu
http://www.köber.hu/
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Anyag neve CAS/    
EINECS 
szám  

Koncentráció Osztályozás 
67/548/EGK 

Veszélyességi 
osztály és 
kategória 

Figyelmeztető 
mondatok 

Veszélyt 
jelző 
piktogramok 

Permethrin (ISO) 52645-53-1/ 

258-067-9 

< 0,05 Xn, N; 

R20/22, R43, 
R50/53 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H332 

H302 

H317 

H400 

H410 

 

Figyelem ! 

3-iodo-2-propinil-
butilcarbamat 

259-627-5/ 

54406-53-6 

< 0,6 Xn, N; 

R20/22, R36, 
R50 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 

Aquatic Acute 1 

H332 

H302 

H319 

H400 

 

Figyelem ! 

1,2-benzisothiazol-
3(2H)-one 

2634-33-5/ 

220-120-9 

< 0,012 Xn, Xi, N; 

R22, R38-41, 
R43, R50 

Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 

Eye Irrit. 1 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

 

H302 

H319 

H318 

H317 

H400 

 

 

 

Figyelem ! 

1-methoxy-2-
propanol 

107-98-2/ 

203-539-1 

< 0,8 R10 Flam.Liq.  3 

 

H226 

 

Figyelem ! 

2-amino-2-methyl-1- 
propanol 

124-68-5/ 

204-709-8 

 

< 0,095  

 

Xi; 

R36/38, 
R52/53 

Eye Irrit. 2 

Skin Sens. 2 

Aquatic Chronic 3 

 

H319 

H315 

H412 

 

Figyelem ! 

Lásd a 16.-os pontot az R és H mondatok teljes szövegét illetően. 

4. Elsősegélynyújtás 

Általános eset:  hosszantartó használat esetén szédülés, rosszullét, hányinger, légzési zavarok, a szem és a bőr 
irritációja jelentkezhet. Ha szükségét érezzük, és ha a tünetek nem szűnnek, hívjunk orvost. 

Belélegzés esetén:  vigyük a sérültet friss levegőre, biztosítsunk nyugodt környezetet. Amíg a tünetek fennállnak, 
enni és inni nem szabad. Szükség esetén forduljunk orvoshoz.  

Ha bőrre kerül:  az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel alaposan tisztítsuk meg. A szennyeződött ruhát 
vessük le. Ne használjunk szerves oldószert. Konzultáljunk orvossal, ha az irritáció fennáll. 

Ha szembe kerül: bő vízzel azonnal öblítsük a szemet 15 percig. Ha a szemirritáció ezt követően is fennáll, kérjük ki 
orvos véleményét. 

Lenyelés esetén: Azonnal öblítsük ki a szánkat és igyunk sok vizet. Ne együnk. Ne erőltessük a hányást. Hívjunk 
orvost, mutassuk meg neki a készítmény címkéjét. 

5. Tűzvédelmi intézkedések 

A készítmény a 2/2002-es BM-rendelet értelmében a lobbanáspontja alapján a II-es tűzveszélyességi fokozatba tartozik. 

5.1. Alkalmas oltóanyagok: vízpermet, poroltó, széndioxid, alkoholálló hab. 

5.2. Alkalmatlan tűzoltó szerek: nagynyomású vízsugár. 

5.3. Ajánlott védőfelszerelés tűzoltóknak: gázmaszk. 

Az oltást szélirányban kell végezni. A veszélyeztetett dobozokat vízpermettel kell hűteni, és biztonságos helyre kell szállítani. 
Nem szabad hagyni, hogy a készítmény kifolyjon. Tűz esetén emberi szervezetre káros bomlástermékek szabadulhatnak fel, 
ezeket belélegezni nem szabad.  
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6. Intézkedések véletlenszerű expoziciónál  

6.1. Személyes elővigyázatosság: biztosítsunk megfelelő szellőzést. A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek 
tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, szem- és arcvédő (esetleg gázmaszk) használata javallott. 

6.2. Környezeti elővigyázatosság: Kiömlés esetén ne engedjük nagy területen szétterjedni az anyagot. Az anyag nem kerülhet 
a csatornarendszerbe. Ha egy tó, folyó vagy egyéb felszíni víz, talajvíz szennyeződik, azonnal jelentsük azt a helyi illetékes 
szerveknek. 

A kiömlött anyag feltakarításának/felszedésének módjai:  
A kiömlött készítményt nem éghető felszívóképes anyaggal (pl. földdel, homokkal, egyéb univerzális kötőanyaggal) kell lefedni, 
majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására 
feljogosított céggel kell elszállíttatni. Megsemmisítés: a hatósági előírások szerinti veszélyes hulladék égetőben.  

7. Kezelés és tárolás  

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:  

A bőrrel, szemmel való érintkezést el kell kerülni. Csak jól szellőztetett helyen használható. A keletkező gőzt  nem szabad 
belélegezni. Használat közben enni, inni, dohányozni tilos.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 

A  készítményt az érvényes rendelkezéseknek megfelelően,  zárt, száraz, szellőzetett, napfénytől, tűzforrástól védet helyen kell 
tárolni, 5-25°C között. Gyermekek és szakképzetlen személyek elől elzárva, élelmiszertől illetve állati takarmánytól elválasztva 
tárolható. A készítményen megtalálható legyen a gyártó eredeti címkézése - az ezen szereplő javaslatokat figyelembe kell venni. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás: 

További információkért lásd a címkét. 

8. Az expozició ellenőrzése/egyéni védelem  
 
8.1. Munkahelyi levegőben megengedett határértékek:  
 

1-metoxipropan-2-ol AK: 375; CK: 568 mg/m3 
 
8.2. Műszaki intézkedések: A felhordás csak megfelelő hatásfokú szellőztetés mellett történhet, amit biztosítani kell a száradás 
időtartamára is.  

8.2.1. Munkavédelem 

a) Légzésvédelem: arcvédő, gázmaszk. 

b) Kezek védelme:  védőkesztyű. 

c) Szem védelme:  védőszemüveg. 

d) Bőr védelme:   védőruházat. 

8.2.2. Környezetvédelem 

Ne engedjük a készítmény vízcsatornába kerülését. 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok  

9.1. A készítmény általános jellegzetességei: 
9.1.1. alakja: folyadék 
9.1.2. színe: változó 

9.2. Fontos információk  
 sűrűség [23°C, g/ml]:   1±0,05 
 pH   7,5 – 8,5 
 viszkozitás:   70-85 s, d = 5 mm   ISO pohár, 23°C    
 szárazanyag tartalom:   33±1 % 
 oldhatóság:   vízben oldódik 
 VOC, g/l   max. 25 

10. Stabilitás és reakciókészség  

10.1. Rendes tárolási és felhasználási körülmények között stabil, nem reaktív; tároljuk eredeti, jól záródó csomagolásban. 
Vegyítése más készítményekkel nem ajánlott.  

10.2. Tartsuk távol erős alkalin vagy savas anyagoktól, oxidánsoktól. 

10.3. Veszélyes bomlástermékek: szénmonoxid, szédioxid, azotoxid, füst stb. Bomlástermékeit ne lélegezzük be. 

11. Toxikológiai adatok  
 
A  készítmény besorolása az 1999/45-ös direktíva alapján történt (ld. 2 és 15 pont). A készítmény belélegezve, lenyelve 
valamint bőrrel és szemmel érintkezve egészségkárosító hatású. Gőzei ingerlik a szemet, a nyálkahártyát és a légzőszerveket.  

11.1. Erős toxicitás 
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- 3-iodo-2-propionil butilcarb.      lenyelés   LD50 (egér)  > 300 - < 500 mg/kg; bőr LD50 (nyúl ) > 2000 mg/kg 

 - permetrin (ISO)       lenyelés   LD50 (patkány) =1479 mg/kg; bőr LD50 (nyúl) > 2000 mg/ kg 

         belégzés  LD50 (patkány) > 0,599 mg/l 

 

12. Ökológiai adatok  
 
12.1. Általánosságok 
A  készítmény az 1999/45-ös direktíva szerint veszélyes a környezetre. Meg kell akadályozni, hogy a készítmény talajba, 
élővízbe, vízgyűjtőhelyre, csatornába és biológiai tisztítóberendezésbe jusson. Ajánlott lebomlasztási mód: felügyelet mellett 
történő megsemmisítés magas hőmérsékleten. 
12.2. Ökotoxicitás 
Az információk az összetevők adataira alapoznak: 
 
              3-iodo-2-propionil butilcarb.       halak LC50: 0,43 mg/l, 96 óra; daphnia magna: EC 50: 0,21 mg/l, 48 óra 
     algák EC50: 0,026 mg/l, 92 óra 
 permetrin                 halak LC50: 0,0076 mg/l, 96 óra;daphnia m.: EC 50: 0,00017 mg/l, 48 óra 
     algák EC50: 0,5 mg/l, 72 óra 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
Háztartási hulladékkal együtt kezelni, szennyvízcsatornába, élővízbe önteni, talajra juttatni nem szabad. A maradék és hulladék 
anyag megsemmisítésének ajánlott módja: ellenőrzés mellett elégetés magas hőmérsékleten, illetve elszállítás a veszélyes 
anyagok telephelyére. Az oldószerek lepárlással történő újrahasznosítása kivitelezhető és elfogadható, ha a desztillációs 
maradványok problémája megoldott. Ha a fémgöngyöleg felújítása és újrahasznosítása racionálisan nem kivitelezhető, 
elsősorban a vasiparban hasznosítható, vagy külön e célra kijelölt helyen kerülhet elhelyezésre. A 16/2001 (VII.18.) és 10/2002 
(III.26.) KÖM rendeletek szerint az EWC kódok: 080111 – festék, 150110 – csomagolóanyag. 
 
14. Szállításra vonatkozó információk 
 
Szállítás a felhasználó székhelyére 
Minden esetben a szállítás történjen zárt, biztosított, egyenes állású konténerekben. Bizonyosodjunk meg arról, hogy az 
autóvezető ismeri kötelességeit baleset vagy folyás esetén.  
Osztályozás 
A készítmény nincs besorolva mint  ADR/RID-nek megfelelő veszélyes termék. 
 
15. Szabályozással kapcsolatos  információk  
  
15.1. A készítménnyel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások és jogszabályok: 
  -        1907/2006/EK rendelet  
  -        453/2010/EK rendelet 
  -        1272/2008/EK rendelet 

-  2000. évi XXV. törvény 
-  44/2000 (II.27) EüM rendelet és ennek módosítása a 33/2004 (IV.26.) ESZCSM rendelet 
-  25/2000 (IX.30.) EüM-ESZCSM rendelet 
-  9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet 
-  25/2006 (II.3.) kormányrendelet 
- 1993. évi XCIII. törvény  
- 98/2001 (VI.15.) kormányrendelet 
- 16/2001 (VII.18) KöM rendelet 
- 38/2003 (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 

 
15.2. A biztonsági adatlapban található információk nem mentesítik a felhasználót a munkahelyi kockázatok értékelése alól, 
figyelembe kell venni az egészségügyi és biztonsági szabályokat is. A nemzeti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 
szabályozási rendelkezéseket alkalmazni kell a készítmény használata közben. 
 
16. Egyéb információk 
 
A 3. pontban fellépő R és H mondatok teljes leírása: 
 
R10     Kevésbé tűzveszélyes. 
R22   Lenyelve ártalmas. 
R36   Szemizgató hatású. 
R38   Bőrizgató hatású. 
R41   Súlyos szemkárosodást okozhat. 
R43                Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenszibilizáló hatású lehet). 
R50   Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 
R20/22   Belélegezve és lenyelve ártalmas. 
R36/38   Szem- és bőrizgató hatású. 
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 
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R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 
 
 

H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H302: Lenyelve ártalmas . 

H315 :Bőrrirritáló hatású.  

H317: Alllergiás bőrreakciót válthat ki . 

H318 : Súlyos szemkárosodást okoz. 

H319 : Súlyos szemirritációt okoz . 

H332 : Belélegezve ártalmas . 

H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

      EUH066: Ismétlődő expozició a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.  
 
16.2. Módosítás történt jelen adatlap több pontjában, az információk aktualizálása érdekében.  
16.3. A biztonsági adatlapban található információk a jelenlegi tudásunkon és az érvényes európai és nemzetközi szabályozás 
adatain alapulnak. Az adatlap készitője  fenntartja a jogot az adatok változtatására, minden előzetes figyelmeztetés nélkül. A 
késtítmény használatáról és kezeléséről további információk a műszaki adatlapon találhatók. A termék nem rendeltetésszerű 
használatáért nem vállalunk felelősséget. 
 
A biztonsági adatlap jelen változata készült: 2012. október 01.    Hellyetesíti a 2011 január 01.-i változatot. 


