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1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 

 

Az anyag vagy készítmény azonosítása AQUABAU vízzáró cementesztrich C- 25 

Az anyag/készítmény felhasználása Építőipari hidraulikus kötőanyagú szárazbeton 

A vállalat/vállalkozás azonosítása  

Szállító/Gyártó cég Aquabau Magyarország Kft. 
H-1041 Budapest, Károlyi István u. 27-29. 
Telefon: +36-1-230-2840 
Telefax: +36-1-230-0819 

E-mail: info@aquabau.hu 

www.aquabau.hu 

Importáló/Forgalmazó cég 
 
 
 
Kapcsolattartó személy 

Aquabau Magyarország Kft. 
H-1041 Budapest, Károlyi István u. 27-29. 
Telefon: +36-1-230-2840 
Telefax: +36-1-230-0819 
Csuka Lajos E-mail: info@aquabau.hu 

Vészhelyzeti / sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat-ETTSZ 
(1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) 
zöld szám: 06 80 201199 

 

2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 

 

Veszélyes anyag,  

EU-veszélyjele 

Xi Irritatív 

 

  

 
Az emberre és a környezetre gyakorolt káros hatások: R-mondatok 
 
R 36/38 Szemizgató / Bőrizgató hatású 
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
 
 

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ  
 

 

Megnevezés Koncentráció CAS-szám EU-szám EU-jel R-mondatok 

Portlandcement 

 
25-40% 65997-16-2 266-043-4 Xi 36/38 

43 

 
Az R-mondatokat kifejtve lásd a 16. pontban 

 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 

Tünetek és hatások Porának belégzése a légzőtraktust irritálhatja. Tartós vagy gyakori bőr 
érintkezés szenzibilizáló hatású lehet. 

mailto:info@aquabau.hu
http://www.aquabau.hu/
mailto:info@aquabau.hu
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Belégzésnél Vigyük a sérültet friss levegőre. Tartós tünetek esetén forduljunk 
orvoshoz. 

Bőrre kerülésnél A szennyezett bőrfelületet mossuk le szappanos vízzel. A szennyezett 
ruházatot azonnal cseréljük le és csak tisztítás után vegyük újra 
használatba. 

Szembejutásnál A szemet – a szemhéjak széthúzása mellett – mossuk langyos, enyhén 
folyó vízzel legalább 15 percig, majd forduljunk orvoshoz. 

Lenyelésnél Mossuk ki a sérült száját vízzel és itassunk vele vizet, majd azonnal 
forduljunk orvoshoz. 

Ajánlások az orvos részére Termék specifikus ajánlások nem ismertek. 

 

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 

Tűzoltó közeg Száraz oltópor, vízpermet, oltóhab, homok, CO2 

Nem megfelelő tűzoltóközeg - 

Veszélyes égéstermékek - 

Védőfelszerelés Viseljünk önálló levegőellátású légzőkészüléket, védőruházatot, 
védőkesztyűt és védőszemüveget. 

Egyéb információ Gyűjtse külön az oltásra felhasznált vizet! Tilos a csatornába engedni! 

 

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS / BALESET ESETÉN 

 

Személyi óvintézkedések Kerüljük a porképződést. Továbbiakat lásd a 8. pontban. 

Környezetvédelmi 
óvintézkedések 

Akadályozzuk meg, hogy az oltóvíz környezetbe, csatornába vagy 
élővizekbe kerüljön. 

Szennyezésmentesítés 
módszerei 

Adszorbeálja az oltásra használt vizet folyadék megkötő anyaggal 
(homok, fűrészpor stb.), majd gyűjtse össze és helyezze el egy tiszta, 
megjelölt konténerbe. 
A kiömlött anyagot mechanikusan szedjük össze, majd gyűjtsük 
konténerbe. 
A szennyezett anyagot a hivatalos előírásoknak megfelelően helyezze el. 
Lásd még 13. pont. 

 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

 

Biztonságos kezelés Biztosítsuk a munkahely jó szellőzését, szükség szerint a megfelelő 
elszívást. 
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést. 

Tárolás Tárolja a terméket hűvös, száraz és jól szellőztetett zárt helyen. 
Tartsa távol savaktól, lúgoktól, nedvességtől , víztől és magas 
hőmérsékletű tértől. 
 

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 

 

Expozíciós határértékek OES-TWA : (respirable dust, total inhalable dust) 



Összhangban az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. Mellékletével - Magyarország 

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 
 

AQUABAU VÍZZÁRÓ CEMENTESZTRICH C-25 

Aquabau 

Magyarország Kft  

 

 

Kiállítás dátuma: 2012.01.31.                                                                                                                      3/6 

belélegezhető por: 4 mg/m
3
, totális por: 10 mg/m

3 

Magyarországon a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint:  

Egyéb inert porok respirábilis: 6 mg/m
3 ;   

totális: 10 mg/m
3 

Portlandcement ÁK érték: 10 mg/m
3 

CK érték: 10 mg/m
3 

 

Egyéb, vegyület specifikus előírás nem ismert. 

 

Műszaki intézkedések Előzzük meg a porképződést. Gondoskodjunk a munkahely jó 
szellőzéséről; helyi elszívás ajánlott. 

Általános biztonsági és 
higiéniai előírások 

Kerülje a közvetlen érintkezést az anyaggal. 
Ne egyen, igyon, dohányozzon munka közben 

Légzésvédelem Az anyag porát nem szabad beszívni. Nem tökéletes szellőzés esetén 
viseljünk porszűrős légzőkészüléket, porvédő maszkot. 

Kézvédelem Használjunk védőkesztyűt. Figyeljünk az anyag minőségére és a kesztyű 
anyagának áteresztési idejére. 

Szemvédelem Viseljünk jól záró védőszemüveget. 

Bőr/testvédelem Használjunk a munkakörülményeknek megfelelő, könnyű védőruhát. 

 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

 
Általános információk 

Megjelenés Por 

Szín világosszürke 

Szag szagtalan 

 
Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk 

PH-érték (20 
o
C) kb. 11-12 

Olvadáspont Nem meghatározható 

Lobbanáspont Nem meghatározható 

Forráspont Nem alkalmazható 

Öngyulladási hőmérséklet Az anyag magától nem gyullad 

Bomlási hőmérséklet Nincs meghatározva 

Gőznyomás (100 
o
C) Nem meghatározható 

Sűrűség kb. 1900 kg/m
3 

Oldhatóság vízben  (20 
o
C) Oldhatatlan 

 

10. STABILÍTÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 

 

Stabilitás Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között  (lásd 7. pont) stabilis 

Kerülendő körülmények Nedvesség. Vízzel lúgosan reagál. 

Kerülendő anyagok Erős oxidálószerek, savak 
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Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek a szokásos tárolási és felhasználási 
körülmények között nem fordulnak elő. 

 

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

 

Akut toxicitás     

Bőr irritáció Ingerli a bőrt és a nyálkahártyát 

Szem irritáció Irritáló, szemkárosodást okozhat 

Szenzibilizáció Bőrön át szenzibiláló hatás lehetséges 

Érzékenység Bőrrel való ismételt vagy tartós kontaktus: érzékenységet okozhat arra 
hajlamos embereknél 

CMR hatások (rákkeltő, 
mutagén és teratogén hatás) 

Nincs 
 

 

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

 

Ökotoxicitás 
Mobilitás 
Bioakkumulációs képesség 
A PBT értékelés eredményei 
Egyéb káros hatások 

Nincs meghatározva 

Perzisztencia és 
lebonthatóság 

Biotikus degenerálódás 

Biológiai úton nem bomlik.  

Megjegyzés Ne engedje érintkezésbe kerülni talaj vízzel, felszíni vizekkel, 
csatornahálózattal 

 

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

 

A hulladék kezelése A használt vagy hulladék termék és csomagolóanyaga semmiképpen nem 
kerülhet a környezetbe, veszélyes hulladékként kell kezelni. 

Termékkel kapcsolatos javaslat: 
Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad, engedéllyel rendelkező helyen. 
(98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről) 

Hulladékkulcs meghatározása:  
EWC kód (Európai Hulladék Katalógus): 17 01 07 Építési és bontási hulladékok 

Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: 
Ártalmatlanítani, vagy újra felhasználni a helyi előírások figyelembe vételével szabad. 
(94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól.) 
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14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 

 
Szállítási szabályozások (ADR, RID, ADN, ADNR, IMDG, ICAO, IATA)  

 
Szárazföldi szállítás 

ADR veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályozás 

RID veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó szabályozás 

 

ADR / RID osztály - Veszély (Kemler) azonosító szám - 

ADR /RID csomagolási csoport - Veszélyjel /  TREM-kártya - 

Anyagazonosító szám - UN szám - 

Megfelelő hajózási név: - 

Egyéb szállítási módokra vonatkozó besorolásokról – ha szükség van rá – a magyarországi szállító ad 
tájékoztatást) 

 

 

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 

 
A vegyi anyagokra vonatkozó előírások (EU irányelvek: 67/548/EGK és 1999/45/EK) szerint, ill. 
Magyarországon a 44/2000 (XII.27.) EüM sz. rendelet szerint veszélyes készítmény, ez alapján kell 
osztályozni és címkézni. 
 

Tartalmaz Portlandcement  

 

Veszélyes anyag,  

EU-veszélyjele, 

szimbólumok 

Xi  Irritatív 

 

  

 

R - mondatok Veszélyes anyagok kockázataira utaló rövid, egy mondatos, szabványosított információk  

R36  Szemizgató hatású. 

R38  Bőrizgató hatású. 

R43  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 

 

S - mondatok Veszélyes anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre utaló rövid, egy mondatos, 
szabványosított információk  

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni. 

S25 Kerülni kell a szembe jutást. 

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 

S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. 

 

Érvényes magyar törvények és rendeletek  
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Veszélyes anyagok, készítmények 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(IV.26.) ESzCsM 
rendeletek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve 
tevékenységek részletes szabályairól.25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek 
kémiai biztonságáról. A 75/2003.(XII.23.) ESzCsM és 12/2002.(XI.16.) ESzCsM rendeletekkel módosított 
26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk 
okozott egészségkárosodások megelőzéséről.13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes 
anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 
41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról.38/2003.(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes 
rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről.3/2006. (I.26.) EüM 
rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről. 

Veszélyes hulladékok 

98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről.16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM valamint a 22/2004 (XII.11.) KvVM 
rendeletek a hulladékok jegyzékéről.94/2002. (V.5.), 195/2002 (IX. 6.) és 37/2006. (II. 20.) 
kormányrendeletek a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. 
 

Tűzvédelem 

35/1996. (XII. 29.), 9/2000. (II. 16.) és 26/2005. (V.28.) BM rendeletek az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról. 

Munkavédelem 

1993. évi XCIII. törvény és 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek 
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. 

 

 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

Az adatok jelenlegi ismeretekre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak 
garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. 
 
Az adatok forrása:  A szakirodalom és/vagy a kutatási jelentések megtalálhatóak a gyártónál. 
 
Betanítás Az anyag alkalmazása előtt a személyzetet ki kell képezni ennek a biztonsági 
adatlapnak a segítségével. 

 

Az anyag/készítmény felhasználása Építőipari hidraulikus kötőanyagú szárazbeton 

 

R - mondatok Veszélyes anyagok kockázataira utaló rövid, egy mondatos, szabványosított információk  

R36  Szemizgató hatású. 

R38  Bőrizgató hatású. 

R43  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
 
 
 
    
   

  


