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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Wax

1.1. Termékazonosító

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználása

Politúrok és viaszkeverékek

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

ZviZZer International GmbHTársaság:

Cím: Waffenschmidtstraße 1

Város: D-50767 Köln

Telefon: +49 7222 / 3612171

info@zvizzer.come-mail:

Detlef FinkenFelelős személy: +49 177 3016109Telefon:

e-mail: info@zvizzer.com

www.zvizzer.comInternet:

Giftinformationszentrale MainzFelvilágosítást ad:

German & English 24h: +49 6131 19240

Russian 24h: +74953634008

1.4. Sürgősségi telefonszám:

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

A keverék nem veszélyes a 1272/2008 számú EK rendelet besorolása alapján.

2.2. Címkézési elemek

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

EUH208 1,2-Benzizotiazol -3(2H)-on: 1,2-Benzizotiazolin-3-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one-t 

tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Különleges keverékek kivételes címkézése

A keverék a következő különlegesen aggasztó anyagokat (SVHC) tartalmazza, melyek a REACH jelöltlista 59. 

cikkelyében találhatók: Decamethylcyclopentasiloxane

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazható

2.3. Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Veszélyes anyag

TömegAlkotóelemekCAS-szám

EK-szám Indexszám REACH-szám

GHS osztályozás

30 - 50 %64742-82-1 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

918-481-9 01-2119457273-39

Asp. Tox. 1; H304 EUH066

< 1 %541-02-6 Decamethylcyclopentasiloxane

208-764-9 01-2119511367-43

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.
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Egyedi koncentrációs határértékek, Mtényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)

TömegAlkotóelemekCAS-szám EK-szám

Egyedi koncentrációs határértékek, Mtényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)

541-02-6 208-764-9 < 1 %Decamethylcyclopentasiloxane

belélegzéses:  LC50 = 8,67 mg/l (por vagy köd); dermális:  LD50 = > 2000 mg/kg; orális:  LD50 = 

> 5000 mg/kg

A tartalomra vonatkozó címkézés az 648/2004/EK rendelet szerint

>= 30 % alifás szénhidrogének, < 5 % szappan, tartósítószereket (1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; 

1,2-benzizotiazolin-3-on, Methylisothiazolinone).

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Gondoskodni kell friss levegőről. Légzési nehézségek vagy légzésmegállás esetén mesterséges lélegeztetést 

kell adni. Orvosi kezelésre van szükség.

Belélegzés esetén

Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Az összes szennyezett 

ruhadarabot azonnal le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell 

kérni.

Bőrrel való érintkezés esetén

Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen át folyóvízzel öblíteni. Ezt követően szemorvoshoz fordulni. 

Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Szembe kerülés esetén

A szájat alaposan ki kell öblíteni vízzel. TILOS hánytatni. Eszméletlen személynek vagy görcsök fellépése 

esetén soha ne adjon be semmit szájon keresztül. Kis kortyokban bőségesen vizet itatni (felhígítási hatás). 

Azonnal orvost kell hívni.

Lenyelés esetén

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Bőrre jutás után: eritem (elvörösödés), Irritatív 

Szembejutás esetén: A kötőhártya vörösödése. Fejfájás, Könnyfakasztó. Látászavarok (Maradandó 

egészségkárosodást okozhat.) 

lenyelés után: eritem (elvörösödés), Hányás, Gyomor-bél panaszok

Belélegzés után: köhögés. Légzési zavarok 

Tünetek / késleltetett effektek  semmiféle/Semmiféle

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés. Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani.

A megfelelő oltóanyag

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek. 

Tűz esetén képződhet: Gázok/gőzök, mérgező

Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni. Komplett védőruha.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A gázokat/gőzöket/ködöt vízpermet-sugárral kell lecsapatni. A személyek védelmére és az edényzetek 

hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni. A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne 

engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

További információ

Nyomtatás dátuma: 18.11.2021 HU
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A személyeket biztonságos helyre kell vinni. Használjon egyéni védőfelszerelést. Meg kell szüntetni a 

szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

Általános tájékoztató

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Megakadályozni a nagy területen való szétfolyást (pl. korlátok közé 

szorítással, olajzárral).

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. A felvett anyagot a 

Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

Egyéb információk

Biztonságos kezelés: lásd szakasz 7

Egyéni védelem: lásd szakasz 8

Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. Kerülendő körülmények: képződése: 

aeroszol- vagy ködképződés. Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni.

Biztonságos kezelési útmutatás

A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más 

gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tartályt jól lezárni és hűvös, jól szellőző helyen tárolni.

A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése

Tilos együtt tárolni a következőkkel: Oxidálószer, erős. Redukálószer, erős, Erős savak, Alkáliák (lúgok), 

koncentrált

Utalások az együtt-tárolásra

Csak az eredeti tartályban tartandó. 

Hőhatástól távol tartandó.

A tárolási feltételekre vonatkozó további információk

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Politúrok és viaszkeverékek

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK (25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM)

CAS-szám Megnevezés Kategóriarost/cm³mg/m³

92062-35-6 OLAJ (ásványi) KÖD 5

Nyomtatás dátuma: 18.11.2021 HU



az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap
ZviZZer International GmbH

Wax

Felülvizsgálat dátuma: 18.04.2019 Termék kódja: ZV-WA000200N Oldal 4 -tól/-től 9

DNEL-/DMEL-értékek

CAS-szám Megnevezés

DNEL típus Expozíciós út Hatású Érték

541-02-6 Decamethylcyclopentasiloxane

Munkavállaló DNEL, akut belélegzéses szisztémás 97,3 mg/ml

Munkavállaló DNEL, akut belélegzéses helyi 24,2 mg/ml

Munkavállaló DNEL, hosszútávú belélegzéses szisztémás 97,3 mg/ml

Munkavállaló DNEL, hosszútávú belélegzéses helyi 24,2 mg/ml

Fogyasztó DNEL, akut belélegzéses szisztémás 17,3 mg/ml

Fogyasztó DNEL, akut belélegzéses helyi 4,3 mg/ml

Fogyasztó DNEL, akut dermális szisztémás 5 mg/ttkg/nap

Fogyasztó DNEL, hosszútávú dermális szisztémás 5 mg/ttkg/nap

PNEC-értékek

MegnevezésCAS-szám

Környezet-kompartiment Érték

541-02-6 Decamethylcyclopentasiloxane

Édesvíz 0,0012 mg/l

Tengervíz 0,00012 mg/l

Édesvízi üledék 2,39 mg/kg

Tengervízi üledékek 0,239 mg/kg

Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben > 10 mg/l

Talaj 3,34 mg/kg

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről és a kritikus pontokon a pontszerű elszívásról.

Megfelelő műszaki ellenőrzés

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. A használat közben 

enni, inni és dohányozni nem szabad. A keletkező gázt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. A bőrrel, 

szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell.

Egészségügyi intézkedések

Szorosan záródó védőszemüveg.

Szem-/arcvédelem

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. (EN ISO 374)

Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsuk) (0,33-0,5mm), PVC (Polivinilklorid) (1 mm)

Áthatolási idő > 480 min

 

Vegyi anyagokkal való tevékenység során csak CE megjelöléssel valamint négyszámjegyű ellenőrzési 

számmal rendelkező vegyszer-védőkesztyűt szabad viselni. A vegyi védőkesztyűket a veszélyes anyagok 

koncentrációjától és mennyiségétől függően munkakörspecifikusan kell kiválasztani. Speciális felhasználás 

esetén ajánlatos az egyes védőkesztyűk vegyszerálló tulajdonságait a kesztyű gyártójával tisztázni. 

Elhasználódás esetén ki kell cserélni.

Kézvédelem

Nyomtatás dátuma: 18.11.2021 HU
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Megfelelő védőruházatot kell viselni.

Bőrvédelem

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.

Légutak védelme

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Környezeti expozíció ellenőrzések

Folyékony (viszkózus)Fizikai állapot:

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Szín: krémszínek

után: ViaszSzag:

Módszer

pH-érték: 8 - 9

Állapotváltozások

4 °COlvadáspont:

100 °CForráspont vagy kezdő forráspont és 

forrásponttartomány:

63 °CLobbanáspont:

Tűzveszélyesség

nem alkalmazhatószilárd/folyékony:

nem alkalmazhatógáznemű:

A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.

Robbanásveszélyes tulajdonságok

1 térf.%Robbanási határok - alsó:

7 térf.%Robbanási határok - felső:

> 200 °CÖngyulladási hőmérséklet:

Öngyulladási hőmérséklet

nem alkalmazhatószilárd:

nem alkalmazhatógáznemű:

nincs meghatározvaBomlási hőmérséklet:

Nem tűztápláló.

Oxidálási tulajdonságok

22 hPaGőznyomás:

  (20 °C -on)

Sűrűség: 0,92 g/cm³

Vízben való oldhatóság: elegyíthető

Oldhatóság egyéb oldószerekben

nincs meghatározva

nincs meghatározvaN-oktanol/víz megoszlási hányados:

Dinamekus viszkozitás: nincs meghatározva

Kinematicus viszkozitás: nincs meghatározva

Kifutási: 3 DIN EN ISO 2431> 30 s

Relatív gőzsűrűség: nincs meghatározva

Párolgási sebesség: nincs meghatározva

Nyomtatás dátuma: 18.11.2021 HU
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9.2. Egyéb információk

Szagküszöbérték: nincs meghatározva

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Rendeltetésszerű kezelésnél és raktározásnál veszélyes reakciók nem lépnek föl.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék normális környezethőmérsékleti raktározásnál stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.

Hőhatástól távol tartandó.

10.4. Kerülendő körülmények

Oxidálószer, erős. Redukálószer, erős, Erős savak, Alkáliák (lúgok), koncentrált

10.5. Nem összeférhető anyagok

Tűz esetén képződhet: Gázok/gőzök, mérgező

10.6. Veszélyes bomlástermékek

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

AlkotóelemekCAS-szám

ForrásFajDózisExpozíciós út Módszer

541-02-6 Decamethylcyclopentasiloxane

PatkányLD50 > 5000 

mg/kg
Gyártószájon át OECD 401

NyúlLD50 > 2000 

mg/kg
Gyártóbőrön át OECD 402

belélegzés (4 h) 

aeroszol

LC50 8,67 mg/l Patkány Gyártó OECD 403

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Izgató és maró hatás

Szenzibilizáló hatások

1,2-Benzizotiazol -3(2H)-on: 1,2-Benzizotiazolin-3-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one-t tartalmaz. Allergiás 

reakciót válthat ki.

Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Egyéb információk

Bőrre jutás után: eritem (elvörösödés), Irritatív 

Szembejutás esetén: A kötőhártya vörösödése. Fejfájás, Könnyfakasztó. Látászavarok (Maradandó 

Nyomtatás dátuma: 18.11.2021 HU
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egészségkárosodást okozhat.) 

lenyelés után: eritem (elvörösödés), Hányás, Gyomor-bél panaszok

Belélegzés után: köhögés. Légzési zavarok 

Tünetek / késleltetett effektek  semmiféle/Semmiféle

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

A termék nem: Környezetre veszélyes (ökotoxikus).

CAS-szám Alkotóelemek

[h] | [d]A vízi környezetre 

mérgező

Dózis ForrásFaj Módszer

Decamethylcyclopentasiloxane541-02-6

Akut baktérium 

toxicitás

  (> 2000 mg/l) 3 h Eleveniszap Gyártó

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag lebontható.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs.

Megoszlási hányados n-oktanol/víz

Log PowAlkotóelemekCAS-szám

541-02-6 8,023Decamethylcyclopentasiloxane

Mérsékelt adszorpció a talajban vagy a lerakódásban

12.4. A talajban való mobilitás

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az ebben a készítményben jelen lévő anyagok nem felelnek meg a PBT vagy vPvB besorolás kritériumainak .

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.7. Egyéb káros hatások

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Ne engedje a talajba/földbe kerülni.

További információ

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékelhelyezési megfontolások

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint. 

A hulladékkulcsszámok megadását ill. a hulladékfajták megjelölését az EAKV által előírt, a szakmai 

szempontokat és a lejátszódó folyamatokat figyelembe vevő hozzárendeléssel kell elvégezni.

A nem szennyzett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak . A szennyezett göngyölegeket 

az anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

14.1. UN-szám: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:
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Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

14.4. Csomagolási csoport: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Belvízi szállítás (ADN)

14.1. UN-szám: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.4. Csomagolási csoport: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Tengeri szállítás (IMDG)

14.1. UN-szám: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.4. Csomagolási csoport: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-szám: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.4. Csomagolási csoport:

14.5. Környezeti veszélyek

NemKÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ: 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem állnak rendelkezésre információk.

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok

A vonatkozó fontosabb jogszabályok

Engedélyezések (REACH, XIV. melléklet):

Különös aggodalomra okot adó anyagok, SVHC (REACH, 59. cikk)

Decamethylcyclopentasiloxane

Alkalmazási korlátozások (REACH, XVII. melléklet):

Bejegyzés 70

37 % (339 g/l)2010/75/EU (illékony szerves 

vegyületek):

Adatok az 2012/18/EU (SEVESO III): Nem vonatkozik rá a 2012/18/EU (SEVESO III)

További utalások

648/2004 .számú EK detergensekről szóló rendelet.

Nemzeti előírások

2 - vízre veszélyesVízveszélyességi osztály (D):
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15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

EUH208 1,2-Benzizotiazol -3(2H)-on: 1,2-Benzizotiazolin-3-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one-t 

tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok 

garanciáját és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt. Az érvényes törvényeket és eloírásokat 

termékeink felhasználóinak saját felelosségükre kell betartaniuk.

További információk

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)
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