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

 

1.1. Termékazonosító 

 

Kereskedelmi név: Oskar’s M – 150 polírpaszta 

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

 

Az anyag, vagy keverék alkalmazása: polírpaszta 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

 

Gyártó: 

Wachsfabrik Segeberg GmbH 

Asternweg 11 

D-23795     Bad Segeberg 

Telephone no.  +49 (0)4551 30 72 

Fax no.   +49 (0)4551 30 74 

Email   info@wachsfabrik.de 

 

Forgalmazó: 

Alvin Plast Kft. 

2092 Budakeszi, Cserszegi u.12. 

Tel: +36 23 44 55 10 

E-mail: info@alvin-plast.hu 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 

Tel: +36 80 20 11 99 (éjjel-nappal hívható), +36 1 476 64 64 

 

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 

 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

 

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint: 

 

A termék osztályozása a kritériumok alapján nem szükséges. 

 



Oldal: 2/14 

BIZTONSÁGI ADATLAP 
Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke szerint 

 
 
Kereskedelmi név: Oskar’s M – 150 polírpaszta 
Termékszám: WFS-032 
Nyomtatási dátum: 2014.11.28. Verziószám: 5.0.0 (előző: 4.1.0) Felülvizsgálat: 2014.11.28. 
 
 

 
  

Osztályozás a 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK irányelv szerint: 

 

A termék osztályozása a kritériumok alapján nem szükséges. 

 

2.2. Címkézési elemek 

 

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint. 

A termék a CLP szerint van osztályozva és feliratozva. 

 

Figyelmeztető mondatok: 

 

EUH 210    Kérésre biztonsági adatlap kapható. 

 

2.3. Egyéb veszélyek 

 

Nincs egyéb különleges említésre méltó veszély. Kérjük, vegye figyelembe az ebben a biztonsági 

adatlapban leírtakat. 

 

3. SZAKASZ: Összetétel, vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.1. Anyagok 

 

Nem alkalmazható. 

 

3.2. Keverékek 

 

Kémiai jellemzés: keverék (készítmény) 

 

 

Veszélyes összetevők 

Szám Anyag neve Kiegészítő 
információ 

 

 CAS / EC / Index / 
REACH no 

Classification 
67/548/EEC 

Classification (EC) 
1272/2008 (CLP) 

Koncentráció % 

1 Hydrocarbons, C10-C13, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics   

 - 
918-317-6 
- 
01-21 19474196-32 

Xn; R65 
R66 

Asp. Tox. 1; H304 
EUH066 

> 10.00 - < 30.00 %-b.w. 
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2 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics 

  

 - 
918-481-9 
- 
01-21 19457273-39 

Xn; R65 
R66 

Asp. Tox. 1; H304 
EUH066 

> 10.00 - < 30.00 %-b.w. 

3 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-(dodecyloxy)-, 
sodium salt 

  

 9004-82-4 
- 
- 
- 

Xi; R36/38 Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 

> 1.00 - < 5.00 %-b.w. 

4 aluminium oxide   

 1344-28-1 
215-691-6 
- 
- 

- - > 30.00 - < 50.00 %-b.w. 

 

Az R-,H- és EUH mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 

 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

 

Általános információ: A káros hatások tartós fennállása esetén keresse fel orvosát. Azonnal el kell 

távolítani minden az anyaggal szennyezett ruhadarabot (beleértve a cipőket is), és az újabb használat 

előtt alaposan meg kell őket tisztítani. 

Belégzés esetén: Az érintettet el kell vinni az anyag közvetlen közeléből. Friss levegőt kell biztosítani 

részére. 

Bőrrel való érintkezés esetén: azonnal bő vízzel és szappannal lemosni. 

Szembe jutás esetén: A nyitott szemet folyó vízzel 15 percen át intenzíven kimosni. 

Lenyelés esetén: Azonnal orvoshoz kell fordulni. Soha nem szabad eszméletlen sérültnek bármit 

szájon át beadni. Ha a sérült bágyadt, vagy eszméletlen, oldalfekvésbe (a bal oldalára, a fejét letéve) 

kell helyezni. Hánytatni tilos. 

 

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

 

Nem áll rendelkezésre információ. 
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4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

 

5.1. Oltóanyag 

 

Megfelelő oltóanyagok: alkohol-álló oltóhab, CO2, por, vízpermet 

Nem megfelelő oltóanyagok: Nagynyomású vízsugár 

 

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek 

 

Magas hőmérsékletnek kitéve az anyagot, veszélyes bomlástermékek szabadulhatnak fel, mint pl. 

szén-monoxid, szén-dioxid és füst. 

 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

 

Védőfelszerelés: zárt légzésvédő készüléket kell használni. 

Az oltás során visszamaradt törmeléket és a szennyezett oltóvizet a hatályos jogszabályok szerint kell 

ártalmatlanítani. 

Védőruházatot kell viselni. 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

 

Nem sürgősségi ellátó személyzet részére: 

A 7. és 8. szakaszban leírt védőintézkedéseket kell betartani. Kerüljük az anyag bőrre, szembe, vagy 

ruházatra jutását. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Az anyag vízzel keveredve csúszós felületet hoz 

létre. 

 

Sürgősségi ellátó személyzet részére: 

Nem áll rendelkezésre információ. Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. szakaszt. 

 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
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Ne engedje az anyagot a csatornába, felszíni- vagy talajvízbe. 

 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

 

Az anyagot mechanikusan kell összeszedni. Újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából megfelelő 

tárolóedényben kell elszállítani. 

  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

 

A biztonságos kezelésre vonatkozó tanács: 

Biztosítani kell a munkaterület jó szellőzését (amennyiben szükséges, helyi elszívó-berendezést kell 

alkalmazni). 

 

Általános védekezési és higiéniai intézkedések: 

Munka közben tilos enni, inni, vagy dohányozni. Az anyagot tartsuk távol élelmiszertől, italoktól. A 

szemmel és bőrrel való érintkezést kerülni kell. Mosson kezet szünetek előtt és a munka 

befejezésekor. 

 

Információ tűz- és robbanásveszélyre vonatkozóan: 

Gyújtóforrástól távol tartandó – tartózkodni kell a dohányzástól. 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

 

Technikai intézkedések és tárolási feltételek: 

Az anyagot tartalmazó jól lezárt tárolóedényt tartsuk hűvös, jól szellőző helyen. 
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Az edényekre és a tároló helyiségre vonatkozó követelmények: 

A felbontott tárolóedényeket használat után figyelmesen vissza kell zárni és állítva tárolni a szivárgás 

megelőzése érdekében. Az anyagot mindig az eredetivel megegyező anyagú tárolóedényben kell 

tárolni. 

 

A tároló helyiségre vonatkozó tanács: 

Ne tárolja együtt: oxidálószerekkel; Élelmiszerektől távol tartandó. 

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

 

Foglalkozási expozíciós határértékek: 

 

 

Szám Anyag neve CAS szám EC szám 

1 aluminium oxide 1344-28-1 215-691-6 

 Megengedett munkahelyi expozíciós határértékek listája (WELs) / EH40 

 Alumínium-oxid-ok 

 összes belélegezhető por 

 TWA 10 mg/m3 

 Megengedett munkahelyi expozíciós határértékek listája (WELs) / EH40 

 Alumínium-oxid-ok 

 belélegezhető por 

 TWA 4 mg/m3 

 

 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Nem áll rendelkezésre információ. 
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Egyéni védőfelszerelés: 

 

 

Légzésvédelem: 

Megfelelő szellőzés hiányában használjon légzésvédő eszközt. 

Látásvédelem / arc védelme: 

 

védőszemüveg (EN 166) 

 

Kezek védelme: 

 

A megfelelő anyag kiválasztása mellett, a munkára megfelelő védőkesztyűk választéka a további 

minőségjegyektől is függ, melyek a gyártóktól függően eltérőek lehetnek. Használat előtt, a 

védőkesztyűt minden esetben tesztelni kell az adott munkakörülményekhez (pl. mechanikai ellenálló 

képesség, termék-kompatibilitás és antisztatikus tulajdonságok). A gyártó a védőkesztyűk 

használatára, tárolására, ápolására és pótlására vonatkozó utasításait és információit tartsuk be. A 

védőkesztyűt fizikai sérülés, vagy elhasználódás esetén ki kell cserélni. A munkafolyamatokat úgy kell 

megtervezni, hogy a folyamatos védőkesztyű-használat elkerülhető legyen. 

 

Egyéb védelem: 

Normál vegyi munkaruházat. 

 

Környezeti expozíció ellenőrzés: 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

 

Általános információ 

Megjelenés: 

Forma      paszta 

Szín      fehéres 

Szag      jellegzetes 

Szagküszöb     NA 

pH érték     NA 

Forráspont / forrási tartomány   NA 

Olvadáspont / olvadási tartomány  NA 
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Bomláspont / bomlási tartomány  NA 

Lobbanáspont     > 62 °C 

Öngyulladási hőmérséklet   NA 

Oxidáló-képesség    NA 

Robbanásveszélyes tulajdonságok  NA 

Éghetőség (szilárd, gáz)    NA 

Alsó éghetőségi vagy robbanási határérték NA 

Felső éghetőségi vagy robbanási határérték NA 

Gőznyomás     NA 

Gőzsűrűség     NA 

Párolgási sebesség    NA 

Relatív sűrűség     NA 

Sűrűség     1,3 g/ml (20 °C-on) 

Oldhatóság vízben    részben oldható 

Oldhatóság(ok)     NA 

Partíciós hányados: n-octanol/víz  NA 

Viszkozitás     NA 

 

 

9.2. Egyéb információk 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

 

10.1. Reakciókészség 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

10.2. Kémiai stabilitás 

 

Stabil, az ajánlott tárolási és kezelési feltételek betartása mellett (lásd a 7. szakaszban). 

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége 

 

Nem várható veszélyes reakció a terméket a javasolt felhasználási módja szerint kezelve. 
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10.4. Kerülendő körülmények 

 

Nincsenek, ha rendeltetésszerűen használjuk a terméket. 

 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

 

Oxidálószerek. 

 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

11.1. Információ toxikológiai hatásokról 

 

Akut toxicitás szájon át bekerülve: 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

Akut toxicitás bőrön át bekerülve: 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

Akut toxicitás belélegezve: 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

Bőrkorrózió / bőrirritáció: 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

Komoly szemsérülés / irritáció: 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

Légzőszervi-, vagy bőr túlérzékenység: 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

Csírasejt mutagenitás: 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

Öröklődést befolyásoló tulajdonság: 

     Nem áll rendelkezésre információ. 
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Rákkeltő hatás: 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

STOT – egyszeri expozíció: 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

STOT – ismételt expozíció: 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

Aspirációs veszély: 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

Egyéb információ: 

     A termék az 1272/2008/EK rendelet számítási eljárása alapján lett osztályozva. 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

 

12.1. Toxicitás 

 

Toxicitás halakra nézve (akut): 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

Toxicitás halakra nézve (krónikus): 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

Toxicitás vízibolhákra (Daphnia) nézve (akut): 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

Toxicitás vízibolhákra (Daphnia) nézve (krónikus): 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

Toxicitás algákra nézve (akut): 

     Nem áll rendelkezésre információ. 

 

Toxicitás algákra nézve (krónikus): 

     Nem áll rendelkezésre információ. 
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

12.4. A talajban való mobilitás 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

12.6. Egyéb káros hatások 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

12.6. Egyéb információ 

 

Ne engedje az anyagot csatornába, vagy vízbe és ne tárolja nyilvános raktárakban. 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Termék: 

Az Európai Hulladék Katalógus alapján hulladék kód számot kell hozzárendelni a termékhez, a 

regionális hulladékgazdálkodási társasággal együttműködve. 

 

Csomagolás: 

A szennyezett csomagolóanyagot ki kell üríteni, amennyire csak lehetséges, majd az alapos tisztítását 

követően újra felhasználható. A nem kitisztítható csomagolás ártalmatlanítását a regionális 

hulladékgazdálkodási társasággal együttműködve kell végezni. 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
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14.1. Szállítás ADR/RID/ADN 

 

 

A termék nem esik az ADR/RID/ADN szabályozás alá. 

 

14.2. Szállítás IMDG 

 

A termék nem esik az IMDG szabályozás alá. 

 

14.3. Szállítás ICAO-TI / IATA 

 

A termék nem esik az ICAO-TI / IATA szabályozás alá. 

 

14.4. Egyéb információ 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

14.5. Környezeti veszélyek 

 

Információ a környezeti veszélyekről, ha releváns, lásd a 14.1 – 14.3 pontokat. 

 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 

 

Nem releváns. 

 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 
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EU előírások: 
A foglalkoztatás korlátozása 
A termék használatakor a nemzeti egészségügyi és foglalkoztatási biztonsági előírásokra kell 
támaszkodni. 
96/82/EK tanácsi irányelv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek 
szabályozásáról 
megjegyzés: I. melléklet, 1 + 2 része: nincs említve. A lehetséges alkalmas bomlástermékekről lásd a 
10. szakaszt. 
 
 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 
44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos 
egyes 
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 
2013. évi CX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 
(ADR) „A” és „B” 
melléklete kihirdetéséről. 
2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény 
(COTIF) 
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 
2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről. 

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 

Az adatlap elkészítéséhez szükséges kulcs adatok forrásai: 

A 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK irányelv, amelyik az adott esetben érvényes. 

1907/2006/EK (REACH) rendelet, 1272/2008 (CLP), amelyik az adott esetben érvényes. 

EK rendeletek: 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU 

Az adott országra jellemző nemzeti határértékek, melyek az adott esetben érvényesek. 

Szállítási szabályzások, ADR, RID, IMDG, IATA, az adott helyzethez megfelelőt használva. 

A fizikai, toxikológiai és öko-toxikológiai adatokat meghatározó források mindig közvetlenül az adott 

szakaszban lettek közölve. 
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A 2. és 3. szakaszban felvázolt R-, H- és EUH mondatok teljes szövege (amennyiben ezen 

szakaszokban nem szerepelnek teljes hosszukban): 

 

R 36/38 – Szem- és bőrizgató hatású 

R 65 – Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást 

okozhat 

R 66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja 

EUH 066    Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

H304    Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H315    Bőrirritáló hatású. 

H319    Súlyos szemirritációt okoz. 

 

Ez az információ a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatunkon alapul. 

A biztonsági adatlap a termékeket, a biztonsági követelményeket szem előtt tartva írja le. 

Mindazonáltal, ez nem jelenthet garanciát a termék egyetlen meghatározott jellemzőjével szemben 

sem, valamint a gyártót sem terhelheti jogi felelősség. 

 

Módosítások / kiegészítések: a módosítások az előző változathoz képest a bal oldali margón jelölve 

lettek. 

 


