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 1. Készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása:  
   

 Kereskedelmi elnevezés: Hegesztő paszta 

(Düsofix) 

 

 Gyártó, szállító cég: 
Cím: 

Elsősegély telefon: 

Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG 

Postfach 10 01 53, 35331 Giessen 

0 64 08 / 59-0 

 

 Importáló cég: 

Cím: 

Telefon: 

Fax: 

Cooptim Ipari Kft. 

2030 Érd, Budafoki út 10. 

06 23 521400 

06 23 521409 

 

 Sürgősségi telefon: 

 

Telefon: 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

(36) 80/201-199 

(36-1-) 476-6464 

 

   

   

   

 2. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/ információ:  
   

 Kémiai összetétel: Magas szénatom számú szénhidrogének keverékéből álló készítmény.  

    

 Veszélyes összetevők: -  

   

   

   

 3. A veszély azonosítása:  
   

 EU-jel: -  

   

 Speciális veszélyek emberre és környezetre: -  

 Az ásványi olajok kezeléséről szóló általános előírások figyelembe vételével, a kezelésre vonatkozó intézkedések (7. 

pont), személyi védőfelszerelések (8. pont) és toxikológiai adatok (11. pont) alapján a termék nem veszélyes. 

 

   

   

   

 4. Elsősegély és intézkedések:  
   

 Általános intézkedések: A forró termékkel való érintkezés esetén úgy kell eljárni, ahogy égési 

sérüléseknél. 

 

 Belélegezve: Nem szükséges különleges intézkedés. Panaszok esetén orvoshoz kell 

fordulni. 

 

 Bőrrel érintkezve: A forró termékkel való érintkezés után hideg vízzel kell a bőrt lehűteni. A 

sebet steril kötéssel kell lefedni. Azonnal orvoshoz kell fordulni. 

 

 Szemmel érintkezve: A szemet (a szemhéjak széthúzása mellett) bő vízzel alaposan ki kell 

öblíteni. Orvoshoz kell fordulni. 

 

 Lenyelve: Tilos a sérültet hánytatni! Azonnal orvoshoz kell fordulni.  

   

   

   

 5. Tűzvédelmi intézkedések:  
   

 Oltóanyag: CO2, oltóhab, oltópor, homok.  

 Nem megfelelő oltóanyag: Vízsugár.  

 Veszélyes bomlástermékek: Nitrogén-oxidok, szénmonoxid, kéndioxid, korom és más szerves termék.  
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 Különleges védőfelszerelés tűz esetén: Az égéstermékeket nem szabad belélegezni, külső levegőtől független 

légzőkészüléket kell használni. 

 

 Egyéb intézkedések: A tűz közelében lévő tartályokat vízpermettel hűteni kell. Az 

égésterméket és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint 

kell ártalmatlanítani. 

Égési osztály (DIN EN 2): B 

 

   

   

   

 6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén:  
   

 Személyre vonatkozó intézkedések: A forró termékkel való érintkezést kerülni kell. Csúszásveszély kiömlött 

termék esetén. A vízzel csúszós felületet képez. 

 

 Környezetre vonatkozó intézkedések: Nem szabad a csatornába/ felszíni vizekbe/ talajvízbe engedni. Nem 

szabad a talajba engedni. 

Folyékony/ olvadt termék: Felszíni vizekbe, csatornahálózatba vagy 

talajba jutás esetén az illetékes hatóságokat értesíteni kell. 

 

 Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: Folyékony/ olvadt termék: Fel kell itatni, dermedés után mechanikusan 

kell összegyűjteni. 

A szilárd, kiömlött anyagot mechanikusan kell összegyűjteni. Az 

összegyűjtött anyagot előírások szerint kell ártalmatlanítani. 

 

   

   

   

 7. Kezelés és tárolás:  
   

 Kezelés:   

 Biztonságos kezelés: Az olvadt vazelin pumpálásánál vigyázni kell az elektrosztatikus 

feltöltődésre. A kiömlött terméket kerülni kell. 

 

 Tűz- és robbanás-védelem: A termék gőze a levegővel robbanásveszélyes keveréket alkothat.  

 Tárolás:   

 Tárolási rend, tartályok: Csak olyan tartályt lehet használni, ami kizárólag a termék tárolására 

engedélyezett. Minden tartályt földelni kell. 

 

 Tárolás más anyagokkal: Oxidálószerekkel ne tároljuk együtt.  

 Egyéb adatok a raktári rendhez: A dermedéspont, 20
o
C feletti hosszas tárolás minőség csökkenéshez 

vezethet. 

 

   

   

   

 8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem:  
   

 Műszaki intézkedések: Nincsenek.  

 Magyarországon megengedett levegő koncentráció határérték: Olaj (ásványi) köd: MK-érték: 5 mg/m
3
  

    

 Légzésvédelem: Olajköd létrejöttekor légzésvédelem szükséges.  

 Kézvédelem: PVC vagy nitril-kaucsuk védőkesztyű. A védőkesztyű tulajdonságait a 

gyakorlati feltételeknek megfelelően kell meghatározni (pl. többszöri 

felhasználás, mechanikus terhelés, hőmérsékleti körülmények, tartósság, 

várható expozíció ideje). A felhasználó tesztek alapján válasszák ki a 

megfelelő kesztyűt. 

Paszta: nem szükséges. 

Folyékony/ olvadt: megfelelő védőkesztyű használata szükséges. 

 

 Szemvédelem: Védőszemüveg permetezés esetén.  

 Testvédelem: Olajvédő ruházat kiömlés veszélye esetén.  

 Higiénés intézkedések: A munka ideje alatt enni, inni és dohányozni tilos, náthásan nem szabad 

kezelni a terméket. 
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 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:  
   

 Halmazállapot: Paszta  

 Szag: Majdnem semleges  

 pH-érték: Nem alkalmazható.  

 Dermedési hőmérséklet: Min. 55°C     max. 60°C              DIN/ISO 2207  

 Öngyulladási hőmérséklet: Nincs adat.  

 Gyulladási tulajdonság: Nincs adat.  

 Robbanási veszély: Hőhatás vagy ködképződés esetén robbanásveszélyes.  

 Robbanási határértékek: Nincs adat.  

 Oldhatóság: Nem oldható vízben.                   (20°C-on)  

 Megoszlási együttható: Nem alkalmazható  

 Kinematikus viszkozitás: Max.15 mm
2
/s                              (100°C-on ) DIN 51562  

 Egyéb adat: nincs  

   

   

   

 10. Stabilitás és reakciókészség:  
   

 Veszélyes reakciók: Erős oxidálószerekkel reagál.  

 Veszélyes bomlástermék: Előírás szerinti tárolás, kezelés, szállítás esetén nincs.  

 Hő-bomlás: Előírás szerinti tárolás, kezelés, szállítás esetén nincs. Normál 

hőmérsékleten stabil. 

 

 Egyéb adat: Magas hőmérsékleten bomlani kezd.  

   

   

   

 11. Toxikológiai információk:  
   

 Az akut toxicitásra nem áll rendelkezésre adat.  

 A megfelelő kezelés esetén az összetevők ismeretében nem valószínű egészségre káros hatás.  

   

   

   

 12. Ökológiai információ:  
   

 Fizikai-kémiai illékonyság: A vízből nehezen távozik. 

A termék nehezen oldódik vízben. Abiotikus folyamatokkal (pl. 

mechanikus elválasztás) lehet a vízből kinyerni. 

 

 Biológiai lebomlás: Az OECD kritériumai szerint a termék nem könnyen bomlik (nem 

teljesen biodegradálódik), de lehetséges, hogy biológiailag lebomlik. 

 

 Környezetben való viselkedés: A terméket ne engedjük ellenőrzés nélkül a környezetbe. Nem szabad a 

terméket szétszórni a környezetben a termék összetétele miatt. A hal-, 

daphnia-, alga- és baktérium toxicitásra nincsenek adatok. 

 

 Vízveszélyeztetési osztály: (1) enyhén vízveszélyeztető (gyártó adata)  

   

   

   

 13. Szempontok az ártalmatlanításhoz:  
   

 Termékkel kapcsolatos javaslat: Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (98/2001. 

(VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről.) 

 

 Hulladékkulcs meghatározása: EWC- kód: 13 02 02  Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok. 

Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC 
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kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell 

elhelyezni, vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük 

vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket  (16/2001. (VII. 18.) és 

10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről. 

 Szennyezett csomagolással 

kapcsolatos javaslat:  

A tartályokat teljesen ki kell üríteni, megfelelő ártalmatlanító helyre kell 

vinni. Újrafelhasználásnál a tartályokat tisztítani vagy üzemi előírás 

szerint kell kezelni.  

A termékkel kapcsolatos javaslatokat kell betartani. Ártalmatlanítani a 

helyi előírások figyelembevételével szabad. (94/2002. (V.5.) Korm. 

rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) 

 

   

   

   

 14. Szállításra vonatkozó információ:  
   

 A termék szállítás szempontjából nem veszélyes.  

   

   

   

 15. A szabályozásra vonatkozó információ:  
   

 EU-jel:  -  

 R-mondatok: -   

 S-mondatok: -   

 Érvényes magyar törvények és rendeletek:  

 Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról  

  44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(VI.24.) ESzCsM és a 

73/2004.(VII.11) 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. 

 

 Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről 

 

  16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok 

jegyzékéről 

 

  94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól. 

 

 Tűzvédelem: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet  

 Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet  

    

   

   

 16. Egyéb információ:  
   

 A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági 

követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási 

tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások 

ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő 

felhasználásából eredő kockázatokra. 

 

   
   
 Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján vegyi anyaghoz.  

 A külföldi biztonsági adatlap (2002.10.23.) alapján készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt. 

(1073 Budapest, Dob u. 66.) 

 

 Nyomtatási dátum: 2007.05.31.  

 


