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 1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítója:  
   

 Kereskedelmi elnevezés: Bázislemez és egyéni kanál  

 Felhasználási terület: Fogászati segédanyagok  

 Gyártó, forgalmazó cég: 

Cím: 

Telefon: 

Fax: 

e-mail: 

Fertisol Kft.  

1086 Budapest, Koszorú utca 12. 

+36-1-334-3073 

+36-1-314-3173 

fertisolkft@gmail.com 

 

 Sürgősségi telefon: 

 

Telefon: 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

(36) 80/201-199 

(36-1-) 476-6464 

 

   

   

   

 2. A veszély azonosítása:  
   

 Veszélyjel: -   

     

 Speciális veszélyek emberre és környezetre: -  

   

   

   

 3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ:  
   

 Kémiai jellemzők: Telített szénhidrogének, természetes viaszok, gyanták, shellack valamint 

töltőanyag színezett elegye. 

 

   

 Veszélyes komponens: -  

   

   

   

 4. Elsősegélynyújtási intézkedések:  
   

 Általános információ, bőrre 

kerülve, szembe jutva: 

Felhasználás során melegítés, hevítés hatására égési sérülés lehetséges. Orvosi 

ellátás szükséges. 

 

   

   

   

 5. Tűzvédelmi intézkedések:  
   

 Oltóanyag (megfelelő): Oltóhab, oltópor.  

 Oltóanyag (nem megfelelő): Vízzel oltani tilos!  

 Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén CO2 és CO képződhet.  

 Védőfelszerelések 

tűzoltóknak: 

Védőfelszerelés, külső levegőtől független légzőkészülék.  
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 6. Intézkedések baleset esetén:  
   

 Tisztítás/ feltakarítás: Mechanikus úton el kell távolítani.  

   

   

   

 7. Kezelés és tárolás:  
   

 Kezelés: Felhasználás során a túlhevítés kerülendő.  

 Tárolás: Ajánlott tárolási hőmérséklet: 20oC, szobahőmérséklet.  

   

   

   

 8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem:  
   

 Munkahelyi levegőben megengedett határérték: -  

   

 Testvédelem: Munkaruha használata ajánlott.  

   

   

   

 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:  
   

 Megjelenés: Szilárd  

 Szín: Halvány rózsaszín  

 Szag: Szagtalan.  

 Öngyulladási hőmérséklet: 300°C  

 Lobbanáspont: >200°C  

 Oldhatóság vízben: Oldhatatlan.  

   

   

   

 10. Stabilitás és reakciókészség:  
   

 Stabilitás: Normál használat esetén nem bomlik.  

 Kerülendő körülmények: Közvetlen láng, hő, gyújtóforrás.  

   

   

   

 11. Toxikológiai információk:  
   

 Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű felhasználás esetén a terméknek nincs egészségre vonatkozó káros hatása.  

   

   

   

 12. Ökológiai információk:  
   

 Környezetre gyakorolt káros hatás nem ismert.  
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 13. Ártalmatlanítási szempontok:  
   

 Termékkel kapcsolatos 

javaslat: 

Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. 

 

 

 Hulladékkulcs 

meghatározása: 

EWC-kód: 07 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok. 

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 figyelembe vételével szabad. 

[94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól] 

 

   

   

   

 14. Szállítási információk:  
   

 Szállítás szempontjából a termék nem veszélyes áru.  

 Törékeny árúként kezelendő.  

   

   

   

 15. Szabályozási információk:  
   

 Veszélyjel: -  

    

 R mondatok: -  

    

 S mondatok: -  

    

 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 

 

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

tevékenységek végzésének feltételeiről 

 

  16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok 

jegyzékéről 

 

  94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól 

 

 Tűzvédelem: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet  

 Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  

  25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető 

munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi 

követelményeiről 
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 16. Egyéb információk:  
   

 A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és céljuk a termék leírása az egészségügyi és 

biztonsági követelmények szempontjából. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék 

alkalmazására vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb 

előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetéstől eltérő 

felhasználásából eredő kockázatokra. 

 

   

 A veszélyes komponensek R mondatai: -  

   
   

 Készült a gyártó adatai alapján. vegyi készítményhez..  

   

 Nyomtatási dátum: 2013.08.26.  

 


