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BIZTONSÁGI ADATLAP 

 
Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.03.01. 
Aktualizálás kelte: 2013.03.29. 
 
1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁS A 
1.1. Termékazonosító (a keverék neve): OPTIVA PRIMER 

 
1.2. A termék felhasználása: festékipar, vízálló latex festék belső festéshez  
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:  

Gyártó cég neve: Tikkurila Polska S.A.   
 39 200 Debica, Poland 

 Moscickiego Street No 23. 
 Telefon:  +48 14 6805 600 
  Fax: +48 14 6805 601 
   E-mail: pj@tikkurila.com 

 
Forgalmazó cég neve:Dejmark Kft. 

  1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
  Telefon: 06-1-348-3040 
    Fax: 06-1-348-3070  
        Felelős személy: Reka.Vajda@dejmark.com 
   E-mail: info.hu@dejmark.com 

 
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, a 67/548/EEC, 1999/45/EC direktíva szerint:  
 Nem veszélyes keverék  

 
A keverék sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: nincs 
 

2.2. Címkézési elemek a 67/548/EEC és az 1999/45/EC direktíva szerint: 
 Veszélyjel és veszélyszimbólum: nincs                       

 A keverék sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: nincs 
        

 A keverék biztonságos használatára utaló S mondatok:  
S 2   Gyermekek kezébe nem kerülhet 
 
Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: - 

 
2.3. Egyéb veszélyek: nem ismertek egyéb veszélyek 

 PBT, vPvB-értékelés: a keverék nem tartalmaz ide tartozó összetevőt 
(1907/2006/EK/XIII.). 

 
3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 
 Veszélyes összetevők: nincs 

Megnevezés CAS-szám EU-szám %            Osztályozás 
67/548/EG / 1272/2008/EK 

- - - - - - 
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4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése:  
 Általános intézkedés: Tünetek esetén forduljunk orvoshoz.   
4.1.1. Belégzést követően: Vigyük friss levegőre a sérültet, tartsuk melegen és 

nyugalomban.    
4.1.2. Bőrre jutáskor: Vegyük le a szennyezett ruházatot és a bőrt alaposan mossuk le 

szappannal és vízzel vagy megfelelő bőrtisztítószerrel. NE HASZNÁLJUNK oldószert 
vagy hígítót. Tünetek jelentkezése esetén orvossal konzultáljunk. 

4.1.3. Szembe jutás esetén: A kontaktlencsét távolítsuk el, öblítsük ki a szemet legalább 10 
percen át bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű 
mozgatása mellett.    

4.1.4. Lenyelés esetén: Véletlenszerű lenyelés esetén itassunk a sérülttel vizet vagy tejet.  
Ha szükséges, forduljunk orvoshoz.  

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: A nem védett bőrfelület a 
keverékkel történő hosszantartó vagy ismételt kontaktusa esetén irritáció 
előfordulhat.  

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Nincs külön
 előírás.  

 
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK   
5.1. Oltóanyag: Nincs különleges előírás, a környezettől függően válasszunk oltóanyagot. 

Nem alkalmazható: a keverék nem gyúlékony, nincs megjelölve nem ajánlott 
oltóanyag. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:  
Magas hőmérséklet, tűz esetén a száraz festékből egészségre ártalmas 
bomlástermékeket tartalmazó sűrű, fekete füst keletkezhet. Belélegzését kerülni kell.  

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Nincs külön speciális előírás. A tűznek, magas 
hőmérsékletnek kitett, zárt konténereket hűteni kell  és lehetőleg el kell távolítani a 
veszélyeztetett térből. A keletkezett oltófolyadékot nem szabad a csatornába, a 
vizekbe engedni. 

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

 Kerüljük a termék szemmel és bőrrel való érintkezését. Egyéni védőruházatot 
viseljünk, általános használatra védőkesztyűt. Vegyük le és mossuk ki a szennyezett 
ruházatot, mielőtt újra felvennénk.  

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerüljük el a keverék csatornába vagy vizekbe 
jutását.  

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kifolyt 
terméket pumpáljuk össze, vagy száraz, nedvszívó, inert anyaggal (pl.: homok vagy 
vermikulit) itassuk fel és gyűjtsük az arra kijelölt edényben. Kis mennyiséget száraz 
papírral, ronggyal is felszedhetünk. Helyezzük a felszedett anyagot jelöléssel ellátott, 
zárt, tiszta konténerbe.    

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Megsemmisítés a hatósági előírások szerint. 
  

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Kerüljük a termék szemmel és 

bőrrel való érintkezését. Viseljünk egyéni védőruházatot, általános használatra 
védőkesztyűt. Vegyük le és mossuk ki a szennyezett ruházatot, mielőtt újra 
felvennénk.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
Szorosan zárt csomagolásban, száraz helyen tároljuk.  
Fagytól óvni kell. Optimális tárolási hőmérséklet: 5-25 Co. 



TIKKURILA KFT.                                                                              1907/2006/EK (REACH) 
OPTIVA PRIMER  

3/5 
 

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM 
8.1. Ellenőrzési paraméterek:  
 Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM 
 együttes rendelet): nincs 
 
8.2. Az expozíció ellenőrzése: kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását. Munka 

közben enni, inni, dohányozni tilos. Az általános higiénés és biztonságtechnikai 
előírásokat be kell tartani. 

 
 Megfelelő műszaki ellenőrzés: megfelelő szellőzés mellett dolgozzunk.  

  
 Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök:  

Légzésvédelem: nincs külön előírás, szórással történő felhordás esetén légzésvédő 
szükséges lehet.  

 Kézvédelem: hosszantartó, vagy ismételt munkavégzéskor védőkesztyű használata 
ajánlott. Bőrvédő krém használata segíti a terméknek kitett bőr védelmét. 

 Szemvédelem: szórással történő felhordáskor védőszemüveg használata szükséges. 
 Testvédelem: nincs külön előírás.  
 

Gyártó megjegyzése: általában normál használatkor a keverék nem veszélyes a 
felhasználóra, nem szükséges egyéni védelem. 

 
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ  
 halmazállapot: viszkózus folyadék  

szín: - 
szag: jellegzetes  
pH-érték: 8-9 
forráspont: nem meghatározott, a keverék forráspontja a vízhez hasonló    
lobbanáspont: nem meghatározott, nem gyúlékony keverék   
robbanási határkoncentráció: alsó: - tf%,         felső: - tf%,  nem szükséges a 

meghatározása, nem éghető keverék 
gőznyomás: - kPa   
relatív sűrűség: 1,43 g/cm3 (20 C°)   
oldhatóság vízben: elegyedik 
viszkozitás: 106-116 KU  
párolgási arány (BuAc=1): -    

9.2. Egyéb információk 
 A termékre egyéb adat nincs megadva.  

  
10.  STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
10.1.  Reakciókészség: nem ismert reakciókészsége 
10.2. Stabilitás: a termék előírásszerű tárolás és felhasználás esetén stabil  
10.3.  A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismertek reakciók 
10.4.  Kerülendő körülmények: fagytól és direkt napsugárzástól óvni kell.  
10.5.  Nem összeférhető anyagok: nem ismertek  
10.6. Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek. 
 
11.  TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:  

A keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok, toxikológiai 
minősítése számítási eljárás alapján történt (a Készítményekről szóló irányelv 
1999/45/EG Irányelv). 
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Akut toxicitás: nincs adat a keverékre. 
Irritáció: nincs irritációra utaló adat 
Szenzibilizáció: nincs szenzibilizációra utaló adat 
Rákkeltő/mutagén/reprodukciót károsító hatása: nem ismert. 

  
12.  ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  
 A keverék környezeti toxicitására nem áll rendelkezésre adat. 

Nincs a környezetre veszélyes keverékként besorolva. 
  

Perzisztencia és lebonthatóság: nincs rendelkezésre álló adat.  
 Bioakkumulációs képesség: nincs érdemi adat 

 Mobilitás: nincs adat a keverékre 
 PBT és vPvB értékelés: nincs ide vonatkozó adat. 

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

 
13.  ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
13.1.    Hulladékkezelési módszerek  

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók 
(lásd a 15.pontban).  
A maradékot gyűjtsük konténerbe. Elhelyezése az előírások szerint történjen. 
 
Ajánlott hulladék-kód: 
EWC-kód: 08 01 12 (festék vagy lakk hulladékok, amelyek különböznek 08 01 11*-
től) 
Csomagolás: Az üres tároló kannákat újrahasznosíthatják, vagy a helyi előírások 
szerint semmisíthetik meg. 

 
14.  SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Szállítási szempontból nem szabályozott veszélyes áruként.  
 
15.  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 (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. 
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 VOC-EU 2010-től:  30 g/l  
 Ennek a keveréknek a VOC tartalma kevesebb, mint 2 g/l.    
 
15.2.  Kémiai biztonsági értékelés: -  
  
16.   EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Aktualizálás (2.változat): 1-16.pontok 
 
A 3. pontban szereplő R-mondatok: - 
 
A 3. pontban szereplő H-mondatok: - 
 
A biztonsági adatlap a gyártó által 2012.05.10-én 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.  


