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BIZTONSÁGI ADATLAP 

 
Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2006.11.02. 
Aktualizálás kelte: 2013. 05.13. 
 
1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁS A  
1.1. Termékazonosító (a keverék neve): SECURITY COAT 
 Termékkód: 738 
 
1.2. A keverék felhasználása: foglalkozásszerű, gumiabroncs-javítás  

 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:   
 Szállító cég neve: Tech Europe 15 Ballinderry Rd 
  Lisburn, BT28 2S, UK 
   Tel: +44 2892 665721  
   E-mail: info@eurotyrerepair.com 

Gyártó cég neve: Tech International  
  200 East Coshocton Street 
  P.O. Boksz 486 
  Johnstown, Ohio 43031. 
  www.techtirereoairs.com 
 
Forgalmazó cég neve: TECH-MESTER Kft. 
  1205 Budapest, 
  Vas Gereben u. 24. 
  Telefon: 06-1-283-9385 
  E-mail: tech@techhungary.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám:  
 A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)   
 címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
 éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199 
 
2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA  
2.1. A keverék osztályozása a gyártó, 1999/45/EC direktíva szerint:   

Nem osztályozott veszélyes keverékként                                                            
 
 A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: nincs 
  
2.2. Címkézési elemek az 1999/45/EC direktíva szerint: 

Veszélyszimbólum: nincs         
                                          

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: nincs 
  

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok: nincs 
 

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: - 
 

2.3. Egyéb speciális veszélyek: nem ismertek. 
 

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK  
Keverék. Veszélyes összetevők: nincs 
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Megnevezés CAS-szám EINECS-

szám 
 

%          Osztályozás 
 67/548/EGK  /  1272/2008/EK 
 

- - - - - - 
 
4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS  
4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése:  
 Tünetek vagy kétség esetén forduljunk orvoshoz.   
4.1.1. Belégzést követően: Vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük el nyugodt 

testhelyzetbe. Tartsuk melegen. Rosszullét, légzési nehézség esetén hívjunk orvost.  
4.1.2. Bőrre jutáskor: A bőrt mossuk le bő folyóvízzel, legalább 10 percen át. Az 

elszennyeződött ruházatot vegyük le. Forduljunk orvoshoz panasz, tünetek esetén. A 
szennyezett ruházatot mossuk ki újrafelvétel előtt. 

4.1.3. Szembe jutás esetén: Öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő 
folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. 
Panasz esetén forduljunk orvoshoz. 

4.1.4. Lenyelés esetén: Mossuk ki a sérült száját vízzel (csak ha eszméleténél van).  
Ne hánytassuk az orvos utasítása nélkül. Rosszullét esetén kérjünk orvosi segítséget. 
Mutassuk meg az edényzetet, címkét az orvosnak. Eszméletlen sérültnek ne adjunk 
semmit szájon át.   

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: nincs szigfinikáns hatás 
vagy tünet. Panasz vagy kétség esetén forduljunk orvoshoz.  

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nincs speciális 
előírás, tüneti kezelés. 

 
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK  
5.1. Oltóanyag: a környezethez alkalmazkodva válasszunk oltóanyagot. 
 Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: nem ismert   
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: nem ismertek 

veszélyek. 
Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: nem ismertek.  

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: tűz esetén védőruházat, izolációs légzésvédő (SCBA) 
használata szükséges.  

5.4. További javaslat: nincs.  
Akadályozzuk meg az oltóvíz csatornába, élővízbe jutását.  

 
6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL  
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:  

A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodjanak,  
távolítsuk el a képzetlen személyeket a veszélyeztetett területről. Az összegyűjtést 
hozzáértő személy végezze. 
Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Tilos a dohányzás. Óvakodjunk a bőrrel és 
szemmel történő érintkezéstől. Viseljünk mindig megfelelő védőfelszerelést. 
Ne lépjünk a kifolyt termékbe, a csúszásveszélyre figyeljünk. 
A védőintézkedéseket vegyük figyelembe (lásd még a 7. és 8. pontokat). 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:  
A terméket élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.  
Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és 
üzemeltetők értesítendők. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 
Akadályozzuk meg a további kifolyást. Óvatosan dolgozzunk a kifolyt anyaggal, 
figyeljünk a csúszásveszélyre. A kifolyt anyagot itassuk fel nem éghető nedvszívó 



TECH-MESTER Kft.                                                               1907/2006/EK REACH 
 

                                                  SECURITY COAT            
                                                                                                                                 3/6 

anyaggal (pl. homok, föld, kovaföld, vermikulit), majd gyűjtsük az arra kijelölt, 
felcímkézett edénybe. A maradékot takarítsuk fel, ne használjunk oldószert.    

6.4.  Hivatkozás más szakaszokra: Megsemmisítés a hatósági előírások szerint (lásd 13 
 szakasz). Személyi védőfelszerelés (lásd 8. szakasz). 
 
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS  
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:   

Munka közben ne együnk, igyunk és ne dohányozzunk. Kerüljük a termék szemmel 
és bőrrel való érintkezését. Viseljünk személyi védőfelszerelést (lásd 8. pont). A 
szennyezett védőruházatot le kell cserélni és újbóli használat előtt ki kell mosni.  
Az előírt higiénés- és biztonsági intézkedéseket tartsuk be.  
Szellőzés mellett használjuk.  

 Tűz- és robbanásvédelem: nincs speciális előírás.   
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:  

Mindig az eredetinek megfelelő edényben tároljuk. A tartályt mindig tartsuk lezárva. 
Jól szellőző, hűvös, száraz helyen tároljuk. Hőtől és direkt napfénytől védjük. Tilos a 
dohányzás. Illetéktelen személyeknek tilos a raktárba való belépés. A nyitott 
tartályokat gondosan zárjuk vissza és állítva tároljuk az esetleges kifolyás elkerülése 
érdekében. Vegyük figyelembe a címkén lévő utasításokat.  
 Soha ne tároljuk jelöletlen tartályban. Kerülni kell a környezetbe jutását. 

7.3.  Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): nincs egyéb adat. 
  
8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM  
8.1. Ellenőrzési paraméterek:  
 Munkahelyi levegőben megengedett határérték (25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM 

együttes rendelet): nincs 
 
Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei: nincs 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése: 
Az ipari higiénés előírásokat tartsuk be. Kerülni kell a keverék szembe, bőrre jutását. 
Munka közben ne együnk, igyunk és ne  dohányozzunk.  
A munka befejezése után és a munkaközi szünetek előtt mossunk kezet.  
A bőrre került terméket folyóvízzel tisztítsuk le.  
A szennyezett védőruházatot le kell cserélni és újbóli használat előtt ki kell mosni.  
 
Megfelelő műszaki ellenőrzés: nincs speciális előírás. Szellőzés mellett használjuk. 
 
Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök (a gyártó ajánlásai):          
Légzésvédelem: Szellőzés mellett használjuk. Szükség esetén (elégtelen szellőzés) 
megfelelő légzésvédő használata indokolt lehet. A megfelelő légzésvédő 
kiválasztása az expozíció függvényében történjen, a hordási időt figyelembe kell 
venni. 
Kézvédelem: védőkesztyű ajánlott, megfelelő védőindex és áthatolási idő 
biztosításával (a viselési időt és az áttörési időt kérdezze meg a kesztyű gyártójától). 
A kesztyű kiválasztása a tényleges expozíció ismeretében történjen. 

 Szemvédelem: Szembe jutás veszélye esetén használjunk védőszemüveget. 
Testvédelem: Védőruházat javasolt.  
További szabályok: nincs 

 
9.  FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK  
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ  
 - halmazállapot: viszkózus folyadék 
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            - szín: szürke (világos) 
 - szag: enyhe mosószeres 
  

- pH-érték: 8,9 
- olvadáspont:  0 C° 
- lobbanáspont: nem meghatározott C° 

 - forráspont: 100 C° 
- párolgási ráta (éter=1):     <1 

 - gyulladási hőmérséklet: nem meghatározott C°  
- robbanási határértékek: alsó: - tf% felső: - tf% 
- gőznyomás (20 C°): nem meghatározott kPa  
- relatív sűrűség (20 C°): 0,99 g/cm³ 
- gőzsűrűség: >1 (levegő = 1) 
- oldhatóság vízben: nincs adat  
- viszkozitás (20 C°): nem meghatározott 

 
9.2.     Egyéb információk:  A termékre egyéb adat nincs megadva.  
   
10.  STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG  
10.1. Reakciókészség: előírásszerű tárolás és felhasználás mellett stabil, reaktivitásra 

nincs adat.  
10.2. Stabilitás: stabil.  
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: előírásszerű tárolás és felhasználás mellett stabil, 

veszélyes reakció nincs.  
10.4. Kerülendő körülmények: nincs specifikus adat 
10.5. Nem összeférhető anyagok: nincs specifikus adat 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: normál körülmények (előírásszerű tárolás és 

felhasználás) mellett nem ismertek bomlástermékek. 
 
11.  TOXIKOLÓGIAI ADATOK  
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:  

Akut toxicitási adatok: magáról a termékről nincs vizsgálati adat.  
 
Irritáció / maró hatás: 
Szembe jutva: nem ismert irritáló hatás 
Bőrön át: nem ismert irritáló hatás 
Belégzés: nem ismert irritáló hatás 
 
Szenzibilizáció: nem szenzibilizáló 
 
Lehetséges egészségi hatások, tünetek: nem ismertek szignifikáns hatások vagy 
kritikus tünetek. 
 
Szemkontaktus: nincs adat speciális tünetekre. 
Belégzés: nincs speciális adat. 
Bőrkontaktus: nincs adat speciális tünetekre. 
Lenyelés: nincs speciális adat. 
 
Krónikus toxicitás, lehetséges krónikus hatások: nincs krónikus hatásra utaló 
specifikus adat. 

 Karcinogenitás, mutagenitás, reprodukcióra gyakorolt hatás (CMR tulajdonságok):  
nem ismert szignifikáns adat, kritikus veszély, a termék összetevői nem felelnek meg 
az 1 és 2 CMR kategóriákba történő besorolás kritériumainak. 



TECH-MESTER Kft.                                                               1907/2006/EK REACH 
 

                                                  SECURITY COAT            
                                                                                                                                 5/6 

Teratogenitás, fertilitás: nem ismert szignifikáns adat, kritikus veszély. 
 
A terméket nem vizsgálták, toxikológiai minősítése számítási eljárás alapján történt 
(1999/45/EG Irányelv). 
 

12.  ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  
12.1. Toxicitás: Magáról a keverékről nincsenek adatok. 
 Ne engedjük a csatornába vagy vizekbe jutni. Ne engedjük a talajba/földbe jutni.  
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat 
12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs adat  
12.4. A talajban való mobilitás: nem ismert adat 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazható. 
12.6. Egyéb káros hatások: nem ismert szignifikáns adat, kritikus veszély. 
 

A termék értékelése a Készítményekről szóló irányelv (1999/45/EG) hagyományos 
módszere alapján történt.  

 
13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK   

Az anyag maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók 
(lásd a 15.pontban).  
A hulladék keletkezését el kell kerülni. 
A keveréket csatornába vagy vízfolyásokba, élővízbe engedni nem szabad.  
Javasolt hulladék-kód: 
EWC kód: 08 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 
 
Csomagolás: A kiürült és nem szennyezett tartályok az előírások szerint 
újrahasznosíthatók. Ne juttassuk a csomagolóanyagot csatornába, vízfolyásokba, 
élővízbe.  

 
14.  SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  
14.1. UN-szám: 
 ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG, IATA: nem besorolt  
 
14.2. UN Megnevezés 

ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG, IATA: nincs 
 
14.3. Szállítási osztály: 
 ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG, IATA: nem besorolt 
 
14.4. Csomagolási csoport: 
 ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG, IATA: nem besorolt 
 
14.5. Környezeti veszély:  

ADR/RID:  nem 
ADN/ADNR: nem 
IMDG, IATA: nem 

  
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs speciális adat. 
 További információk: nincs   
 
14.7. A MARPOL ANNEX II, 73/78 II. Melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett 

szállítás: nem alkalmazott. 
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15. SZABÁLYOZÁSI 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 (2006.12.18.) a vegyi 
 anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
 (REACH),  
 A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok 
 regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 
 1907/2006/EK rendelet módosításáról, 
 az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 
 anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról,  

 az Európai Parlament és Tanács 790/2009/EK Rendelete (2009.08.10.)  az 
 anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából 
történő módosításáról,    
 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a 
veszélyes anyagokkal és készítményekkel  kapcsolatos eljárásról,  

 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet;  
 2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról. 

 
 1907/2006/EK rendelet  
 XIV.Melléklet Engedélyköteles anyagok: egyik összetevő sincs jegyzékbe véve. 
 XVII.Melléklet Korlátozás: nem alkalmazandó. 
 
15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Kémiai biztonsági értékelés nem készült.  
 
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK  
Aktualizálás: 1-16.pontok (3.változat) 
 
A 3. pontban szereplő R-mondatok jelentése: nincs 
 
A 3. pontban szereplő H-mondatok jelentése: nincs 
 
A biztonsági adatlap a gyártó által 2011.06.12. készített biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó 
Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint megfelel az Európai 
Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), a kémiai biztonságról 
szóló 2000. évi XXV. törvény és végrehajtási rendeletei előírásainak. A felhasználás konkrét adatai 
nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A felhasználó saját felelősségére dönt az 
említett információk alkalmazásáról. 


