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BIZTONSÁGI ADATLAP 
Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet, valamint az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelet 
szerint.  Kiadás/Felülvizsgálat ideje: 2018.01.05.   Oldalak száma: 1-6. 

 

1.szakasz: Az anyag/keverék és a vállalkozás azonosítása 
 
1.1 A termékazonosító 
Kereskedelmi megnevezése:  Thermonia homlokzatfesték 
 
1.2 Az anyag megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 
Azonosított felhasználás:  Díszítő és színező festék 
Ellenjavallt felhasználás.  nem ismert. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Thermonia Kft. 
3534 Miskolc, Kerpely A. u. 35. 
Telefon: 70/938-99-50. 
 
Biztonságtechnikai adatlapért felelő személy e-mail címe: info@thermonia.hu 
 
1.4. Sürgősségi telefonszám:  
Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat (ETTSZ) Tel: + 36 80 201-199 (zöld szám) 
Telefonszám:+ 36 1 476 6464 
 

2. szakasz : Veszélyesség azonosítása  
2.1. Az anyag vagy keverék besorolása 
Termék meghatározás  Keverék 
Osztályozás az 1272/2008.sz.(EK) rendelet (CLP/GHS) szerint: Nincs besorolva. 
Ez a termék az 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerint nem minősül veszélyes készítménynak. 
Különleges veszélyek:  Nincs 
 
2.2 Címkézési elemek 
Figyelmeztetés:   Nincs figyelmeztetés. 
Figyelmeztető mondatok:  Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
Általános Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a 

termék edényét vagy címkéjét. 
Megelőzés Nem alkalmazható. 
Elhárító intézkedés Nem alkalmazható. 
Tárolás Nem alkalmazható. 
Elhelyezés hulladékként Nem alkalmazható 
Veszélyes alkotórészek Nem alkalmazható 
 

3. szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
Az alkotórészekre vonatkozó összetétel és információ 
3.1. Vegyi összetétel:  Vizes emulziós polimerből, additívokból és finom frakciójú  

szemcsékből álló emulzió. 
3.2. Szimbólumok:  nincs 
3.3. H-mondatok:   nincs 
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Nincsenek jelen olyan alkotóelemek, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható 
koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, illetve PBT vagy vPvB 
anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határérték vonatkozna rájuk, így nem szükséges jelentésük ebben a 
fejezetben. 
 

4.szakasz: Elsősegély nyújtási intézkedések 
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
 
Általános információ orvos részére: Nincs különleges utasítás. 
Belélegzés:    Gondoskodjunk friss levegőről. Panasz esetén azonnal   
    orvoshoz kell fordulni. 
Bőrrel érintkezés:   A bőrrel való érintkezés után a bőrfelületet szappanos vízzel   
    alaposan le kell mosni.  
Lenyelés:    Lenyelés után a szájüreget ki kell mosni, sok vizet itassunk!   
    Azonnal orvoshoz kell fordulni és mutassa meg a címkét.! Ne hánytassunk! 
Szembe kerülés:    Szembe kerülés esetén a szemhéjakat széthúzva bő vízzel   
    alaposan ki kell mosni, tartós irritáció esetén orvoshoz kell   
    fordulni! 
4.2. A legfontosabb –akut és késleltetett- tünetek és hatások 
Lehetséges akut egészségi hatások 
Szembe jutás   Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 
Belélegzés   Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 
Bőrrel érintkezés   Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 
Lenyelés   Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 
 
Túlzott behatás jele/tünetei 
Szembe jutás   Nincs specifikus adat. 
Belélegzés   Nincs specifikus adat. 
Bőrrel érintkezés   Nincs specifikus adat. 
Lenyelés   Nincs specifikus adat. 
 

5.szakasz Tűzvédelmi intézkedések 
5.1. Oltóanyag 
Tűz esetén alkalmas oltóanyag  Por, hab, vízpermet, CO2 
Alkalmatlan oltóanyag:   Nincs 
Különleges eljárás:   Nincs 
5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek 
Tűzveszélyességi osztály:   A termék nem tűzveszélyes, ezért az anyag és égéstermékei 

vagy a keletkező gázok miatti különleges veszélyeztetés nincs. 
 
 

6.szakasz Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 
6.1. Személyekre alkalmazandó előírások: 8. Pontban 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Az anyag nyíltvízbe kerülését, valamint elfolyását a 

csatornarendszerbe és derítőbe jutását meg kell akadályozni. 
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai 
Szennyezés mentesítés: A kiömlött anyagot nedvességfelszívó anyagokkal 

(homok,fűrészpor) fel kell itatni, majd fel kell szedni. A lepergett és 
megkötött anyag építési törmelékkel távolítható el. 
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7. szakasz A termék kezelése és tárolása 
Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1.szakasz 
Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott 
felhasználás-specifikus információhoz. 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Óvintézkedések Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, 

tárolás és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és 
arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a 
szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. 

 
Javaslatok az általános foglalkozási higiéniára vonatkozóan 

Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése,  
 tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet 
   és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell 
 venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további 

információkért a higiénés intézkedésről. 
 
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolási hőmérséklet 5-25 °C hőmérsékleten. Tárolja a helyi előírásoknak 
megfelelően. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, 
hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól, ételtől és italtól. A 
tárolóedényt a felhasználásig tartsa légmentesen lezárva. A már kinyitott 
tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben 
kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli 
tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényt kell használni. 

 
7.3. Meghatározott végfelhasználás  
Javaslatok Nem áll rendelkezésre. 
Az ipari szektorra  
vonatkozó speciális 
megoldások Nem áll rendelkezésre. 
 

8. szakasz Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem 
Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. 
 
8.1. Expozíciós határértékek:     nincs 
8.2. Információk a műszaki berendezések kialakításához:  nincs 
8.3. Személyi védőeszközök 
Légzésvédelem:   Megfelelő szellőzés esetén nincs szükség légzésvédőre. 
Kézvédelem:   Ajánlott nitril bevonatú gyapjúkesztyű használata. 
Szemvédelem:    Ajánlott oldalvédővel ellátott szemüveg használata. 
Bőrvédelem:    Szabványos munkaruha viselendő 

 
8.4.Általános óvintézkedések: Óvatos, körültekintő munkával kerülni kell a termékkel való  

közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását.  
Munka közben étkezni és dohányozni nem szabad!  
Az anyagot gyermekek elől elzárva kell tartani!  
A munkahelyen kézmosási lehetőségről gondoskodni kell!  



  THERMONIA Kft. 
  3534 Miskolc, Kerpely A. u. 35. 
  Adószám: 26111038-2-05 
  Tel: 70/938-9950 
  E-mail: info@thermonia.hu 

                       Web: www.thermonia.hu 
 

6/4 
 

A munka befejezését követően folyóvizes tisztálkodást kell végezni! 
 

9.szakasz Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1.  Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
Megjelenés: 
Szín:     fehér, illetve színezőanyagtól függő 
Állag:     könnyen homogenizálható, szemcséket tartalmazó szuszpenzió 
Szag:     jellegzetes 

 
9.2. Biztonság szempontjából fontos adatok 
Sűrűség (20 ºC-on):   1,589 g/ cm³ 
Oldhatóság, keverhetőség:  vízzel kicsapódás nélkül hígítható 
Forráspont:    nincs adat 
Gyulladáspont:    nem alkalmazható 
Tűzveszélyesség:   nem tűzveszélyes 
pH érték:    7-9 

 

10. szakasz Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Kerülendő körülmények:  Fagytól és hőhatástól (nagy melegtől) óvni kell. 
10.2. Veszélyes bomlástermékek:  Szokásos alkalmazás esetén nem bomlik. 
10.3. Veszélyes reakciók:   Nem ismert. 
10.4. Nem összeférhető anyagok: Az erős exoterm reakciók elkerülése érdekében tartsa távol a 

következő anyagoktól: oxidálószerek, erős lúgok, erős savak. 
 

11. szakasz Toxikológiai adatok:    
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk 
Szakszerű kezelés esetén – tapasztalataink és információink szerint – nincs egészségkárosító hatása. 
Akut toxicitás    Nem áll rendelkezésre. 
Irritáció/Korrózió    Nem áll rendelkezésre. 
Érzékennyé tevés    Nem áll rendelkezésre. 
Mutagenitás    Nem áll rendelkezésre. 
Rákkeltő hatás    Nem áll rendelkezésre. 
Reprodukciós toxicitás   Nem áll rendelkezésre. 
Teratogén hatás    Nem áll rendelkezésre. 
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 
     Nem áll rendelkezésre. 
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 
     Nem áll rendelkezésre. 
Aspirációs veszély   Nem áll rendelkezésre. 
A valószínű expozíciós utakra  
vonatkozó információk   Nem áll rendelkezésre. 
 
Lehetséges akut egészségi hatások 
Belélegzés    Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 
Lenyelés    Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 
Bőrrel érintkezés    Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 
Szembe jutás    Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 
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A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek 
Belélegzés    Nincs specifikus adat. 
Lenyelés    Nincs specifikus adat. 
Bőrrel érintkezés    Nincs specifikus adat. 
Szembe jutás    Nincs specifikus adat. 
 
A rövid- és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások 
Rövid ideig tartó expozíció 
Lehetséges azonnali hatások  Nem áll rendelkezésre. 
Lehetséges késleltetett hatások  Nem áll rendelkezésre. 
 
Hosszantartó expozíció 
Lehetséges azonnali hatások  Nem áll rendelkezésre. 
Lehetséges késleltetett hatások  Nem áll rendelkezésre. 
 
12. szakasz Ökológiai adatok 
 
12.1. Ökötoxicitás:   A termék nem juthat élő vizekbe, talajba, közcsatornákba, 

derítőkbe. 
 
13. szakasz  Ártalmatlanítási szempontok:  
Termék 
13.1.Hulladék elhelyezési módszerek  A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell 

csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, illetve oldatainak és 
esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a 
hatályos környezetvédelmi és hulladékártalmatlanítási 
jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket. A 
megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását 
engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el. A hulladékot 
nem szabad csatornába engedni, kivéve hogyha teljesen meg nem 
felel valamennyi illetékes hatóság követelményeinek. 

 
Veszélyes hulladék A szállító jelenlegi ismeretei szerint a termék a 2008/98/EK 

irányelv szerint nem számít veszélyes hulladéknak. 
Európai Hulladékkatalógus (EHK) 
Hulladék kód    08 01 12 
Hulladék megjelölés festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11 

kódszámú hulladékoktól.  
Csomagolás 
Hulladék elhelyezési A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell  
módszerek csökkenteni , ahol csak lehetséges. Az égetés vagy hulladéklerakó 

akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges. 
 
Csomagolás típusa edény 
Európai Hulladékkatalógus (EHK) 
Hulladék kódja 15 01 06 
Hulladék megjelölés egyéb, kevert csomagolási hulladékok 
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Különleges óvintézkedések Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. 
Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi 
termék maradékot. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és 
érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. 

 
14. szakasz Szállításra vonatkozó  információk:   
A nemzeti és nemzetközi szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes anyagnak.  
Az ADR/RID, GGVS/GGVE, ADN/ADR, IMDG/GGVSee, ICATO-TI, IATA-DGR osztályok szerint nem 
megjelölés köteles. 

Szárazföldi szállítás:  RID/ADR Nem veszélyes áru 
Tengeri szállítás:   ADN/IMDG Nem veszélyes áru 
Légi szállítás:   ICAO/IATA Nem veszélyes áru 
Szállítása:   lezárt csomagolásban, tűző naptól védve. Az anyag kiömlését 

meg kell akadályozni. 
 

15.szakasz Szabályozással kapcsolatos információk 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, 
jogszabályok 
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH)  
XIV. melléklet – Az engedélyköteles anyagok listája:   Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve. 
Különös aggodalomra okot adó anyagok    Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve. 
Veszélyjel és veszélyszimbólum:     nem jelölésköteles 
Veszélyes anyagok veszélyeire, kockázataira utaló H mondatok: nincs. 
Veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló  P mondatok: nincs. 
 
Jogforrások 
2000. évi XXV. tv a kémiai biztonságról 
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 
33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról 
26/2007. (VI.7.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról 
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
3/2006 (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 
2000. évi XLIII. tv a hulladékgazdálkodásról 
1993. évi XCIII. tv a munkavédelemről 

 
16. szakasz Egyéb információk 
 
A feltüntetett adatok megfelelnek a nemzeti előírásoknak. 
Az adatlapot a jelenlegi ismeretek alapján, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, ez azonban az adatok teljes 
körűségére nem jelent biztosítékot. 
Az adatok a termék biztonsági szempontból fontos jellemzőinek a leírására szolgálnak, viszont nem vonatkoznak 
az anyag tulajdonságainak a biztosítására. 
A hatályos vonatkozó rendeletek és törvények betartásáért a terméket felhasználók a felelősek. 
A biztonsági adatlap a termékre vonatkozó műszaki ismertetőt (felhasználási utasítást) nem helyettesíti, 
terméktanúsításra (minőségtanúsításra), megfelelősség igazolására nem használható. 


