
1 

 

 

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 
 

 
 Kelt: 1998.06.02. 
 
   1. A készítmény és a gyártó megnevezése: 
  
 1.1. A készítmény megnevezése: 
 
  Megnevezés:  STICK - LESS plastisol festék hígító és visszaszedés csökkentő. 
 
 1.2. A termék leírása: 
 
    Színtelen átlátszó olajos folyadék. 
 
 1.3. A gyártó megnevezése: 
 
    A cég neve :   PlastiPrint Gyártó és Szolgáltató Kft. 
    Címe          :   1211  Budapest,  Bajáki F. u. 27. 
    Ország       :   Magyarország 
 
   2. Összetétel / alkotóelemek: 
 
    Fő komponens: di-2-etilhexilftalát 
    CAS szám : 117-81-7 
   3. Veszélyesség jelölése:      
 

A készítmény alacsony toxicitású és éghetetlen folyadék. Gőzei levegővel 
robbanó keveréket képeznek, magasabb hőmérsékleten. Mivel nehezebb mint 
a levegő, a gőzök talaj vagy zárt helységben éppen a padlón halmozódnak fel.  

 
   4. Elsősegély: 
 
 Szem:   Bőséges vízzel öblíteni legalább 15 percig. 
 
 Bőr:   Levenni a beszennyeződött ruhát, bőséges vízzel és szappannal lemosni a  
    bőrt. 
 

Bejutás szájon át: Adjuk 150 ml paraffint ivás céljából. A mérgezett maga idézhet elő hányást. 
 
 Belégzés:  A sérültet friss levegőre kell vinni, ruhadarabjait meg kell lazítani. 
 

Szükséges gyógyszerek: Ellen mérgek nem ismertek. 
 
   5. Tűzvédelem: 

Robbanó képességi csoport: nincs definiálva.     
 Lobbanáspont,  C: 193  

    Öngyulladásipont, C: 400 
    Robbanási határok (levegővel keverve): 140-2.250 g/m3   
    Sztohiometrikus koncentráció: 0,66 térfogat % 
    Égéstermékek: széndoxid ,víz. 

Tűzoltó anyagok:  tűzoltó por, hab, homok, széndioxid, vízpermet. 
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  6. Óvintézkedések baleset esetén: 
 
    Kiömlés, szétáradás:  A kiömlött anyag a padozat síkosságát okozhatja. 
              A csatornába jutását meg kell akadályozni. A kiömlött anyagot össze kell  
    gyűjteni és veszélyes hulladékként kell kezelni. 
 
 
  7. Kezelés, tárolás: 
 
    Hűvös helyen kell tárolni  (max. 35 C ig), tűző naptól, sugárzó hőtől védeni  
    kell. 
 
  8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:  
 
    A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni. 
 
    Védő felszerelés: védőkesztyű, védőszemüveg használata ajánlott. 
 
  9. Fizikai-kémiai tulajdonságok: 
 
    Külső megjelenés: színtelen, átlátszó olajos folyadék 
    Molekula súly : 391 
    Olvadáspont : - 500C 
    Forráspont : 3610C 
    Sűrűsége 200C-nál : 0,98 g/cm3 
    Oldhatóság vízben, 250C-nál : 0,005% 

Oldhatóság egyéb oldószerekben : oldható szerves oldószerekekben és 
olajokban.  

  
 
 10. Stabilitás és reakcióképesség: 
 
    Veszélyes reakció alábbi anyagok hatására : erős oxidálószerek. 
    Veszélyes bomlástermékek : rendeltetésszerü feldolgozás esetén nincs. 

Az előírt tárolási körülmények között stabil. 
 
 11. Toxikológiai adatok: 
 

Méregkategória: Ezt a vegyületet nem sorolták fel az Egészségügyi- és 
Környezetvédelmi Minisztérium A és B specifikációiban. 
Az anyag nem esik az  1993 április 30- ai dátumú 92/32/EC Direktíva 2. 
függelékébenfelsorolt veszélyes anyagok osztályába.  
Az anyag valószínüleg rákkeltő hatású az emberekre ( II B csoport az IARC 
szerint ). 

      
Maximális megengedett koncentráció: 

- 1 mg/m2 
ideiglenes     - 5 mg/m2 
 
Halálos és toxikus koncentrációk és dózisok: 
LD50 ( patkány, orális )   - 30.600 mg/kg 
LD50 ( nyúl, bőr )    - 25.600 mg/kg 
 
Toxikus hatások: irritáló jelleg. 
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Felszívódési módok: légzőszerven keresztüli felszívódás, tápcsatorna. 
 
Az akkut mérgezés szimptómái : a koncentrált pára irritálhatja a 
nyálkahártyát az orrban, torokban, köhögést, fejfájást, szédülést okozhat. A 
kísérleti kutatások szerint az akut mérgezés károsítja a májat és a vesét. 

 12. Ökotoxicitás:     
   Megengedhető levegő szennyezés: 
    
   Védett területek: 
    30,0µµµµg/m3 - 30 perces koncentráció 
    10,0µµµµg/m3 - 24 órás koncentráció 
      1,6µµµµg/m3 - átlagos éves koncentráció 
 
   Egyéb területek: 
    30,0µµµµg/m3 - 30 perces koncentráció 
    50,0µµµµg/m3 - 24 órás koncentráció 
    13,0µµµµg/m3 - átlagos éves koncentráció 
    
   A belföldi vizek megengedhető szennyezése: nincs definiállva. 
    
   Toxikus dózisok a vizes növény és állatvilág számárs: 
   Akut toxicitás halakra vonatkozóan: 
   - tüskés pikó (pimeghales promelas)  LC50  - 10 mg/l 
   - szivárványos pisztráng ( Salmo gairdneri ) LC50  -        100 mg/l 
 
     
 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 
 
    Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát 
    élővízbe, közcsatornába és talajba juttatni. 
    A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás  
    esetén a 3/1984(II.7.) OVH, közcsatornába bocsátás esetén a 4/1984(II.7.)  
    OVH rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie. 
 
    Ártalmatlanítás: A készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek.  
    Kezelésére a 102/1996 (VII.12.)  Kormányrendelet előírásai az irányadók. 
  
 
 14. Szállításra vonatkozó előírások: 
 
    Nem tartozik a ADR hatálya alá. 
 
 15. Egyéb: 
 
    A biztonságtechnikai adatlapot a legjobb tudásunk szerint szakirodalmi 
    adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. 
    Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó 
    kötelessége. 


