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  KAIFINISH szürke / fehér 

 
Az adatok tudásunk szerint kiadásuk időpontjában helyesek, ez azonban nem garantálja a termék tulajdonságait és nem alapoznak meg 
szerződéses jogviszonyt. 
 
Átdolgozva: 03.02.2012-én Az előző változathoz képest történt módosítások jelölése: * 

 

 
 

2. Veszélyesség szerinti besorolás 
 A 1999/45/EC irányelv értelmében nem veszélyes termék. 

 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 (67/548/EGK irányelvre hivatkozás) nem alkalmazható 

 

4. Elsősegélynyújtás 
Belélegzés esetén Az érintetteket azonnal vigyük ki a veszélyes területről! Meleg és nyugodt helyen fektessük! 

Forduljunk orvoshoz! 
Bőrrel érintkezve Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat! Az érintett bőrfelületet vízzel és szappannal mossuk 

le, majd jól öblítsük le! Ne használjunk oldatokat vagy oldószert! 
Szembe jutva Vegyük ki a kontaktlencsét! Tartsuk nyitva a szemhéjat, bő tiszta vízzel vagy speciális 

szemöblítővel öblítsük ki! Forduljunk orvoshoz! 
Lenyelve Ha lenyelték, a szájat bő vízzel öblítsük ki) csak ha magánál van az adott személy) és azonnal 

forduljunk orvoshoz! Az érintettet nyugtassuk le. Ne hánytassunk! 
Általános tudnivalók Bármilyen felmerülő bizonytalanság vagy tartós tünet esetén forduljunk orvoshoz! 

Eszméletvesztés esetén ne adjunk be semmit szájon át! 
 

 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
Megfelelő oltóanyag hab (alkoholálló), szén-dioxid, por, fújt köd (víz) 

Az oltóvizet nem szabad a csatornába vagy a vizekbe juttatni. 
 

Biztonsági okokból kifolyólag 
alkalmatlan oltóanyag 
 

teljes vízsugár 

Különleges veszélyek 
(az anyag, égéstermékei vagy 
keletkező gázai miatt) 
 

Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek belélegzése komoly 
egészségügyi károsodást okozhat. 

1.  Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 
Kereskedelmi név KAIFINISH szürke / fehér 

Az anyag/keverék felhasználása Ipari bevonat 

Gyártó/beszállító KAIMANN GmbH 
Hansastraße 2-5 · D-33161 Hövelhof 
Tel.: +49 (0) 5257 - 9850- 0 · Fax.: +49 (0) 5257 - 9850- 590 

A biztonsági adatlaphoz  
tartozó információk* 

Tel.: +49 (0) 52 57- 98 50- 300 • Fax: +49 (0) 52 57- 98 50- 625  
msds@kaimann.de 

Sürgősségi telefonszám Advice Center for Poison Symptoms and Embryo Toxicology ( mérgezési sürgősségi szám 
Berlinben)  
Tel.: +49 (0) 30 -1 92 40 · www.giftnotruf.de 
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Különleges veszélyek 
a készítmény miatt 

A tűzben keletkezett gázokat ne lélegezzük be! Tűz esetén olyan veszélyes anyagok 
szabadulhatnak fel, mint a szén-monoxid, vagy szén-dioxid. Tűz esetén szellőzéstől független 
légzésvédő készüléket kell használni. 
 

 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
Személyi 
Óvintézkedések 
 

Tartsuk be a védelmi előírásokat (ld. 7. és 8. pont)! 

Környezetvédelmi intézkedések Ne engedjük a csatornarendszerbe jutni! Folyók, tavak vagy csatornavezetékek 
beszennyezése esetén a helyi törvények szerint vegyük fel a kapcsolatot az illetékes hatósággal! 
 

Tisztítási / felszedési eljárás A kilépő anyagot éghetetlen felszívó szerrel (pl. homokkal, földdel, kovafölddel, vermikulittal) 
határoljuk el és a helyi rendelkezések szerint megfelelő tartályba gyűjtsük össze. Lehetőség 
szerint tisztítószerrel tisztítsuk meg, lehetőleg ne használjunk oldószert! 
 

 

7. Kezelés és tárolás 
Kezelés / tudnivalók a biztonságos 
kezeléssel kapcsolatban 

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést! Ne lélegezzük be a gőzöket és a fújt ködöt! 
A csiszolás közben keletkezett port ne lélegezzük be! Munka közben ne étkezzünk, ne igyunk, 
ne dohányozzunk! Személyes 
védőfelszerelés ld. 8 pont Tartsuk be a törvényes védelmi és biztonsági előírásokat! Függetlenül, 
hogy saját maga szór-e vagy sem, a szórófülkében fényezés közben aeroszolok és oldószerek 
gőzeinek hatásaival kell számolni. Ilyen körülmények között légzésvédelmet kell viselni, míg az 
oldószer-gőzkoncentrációja nem esik a levegő határértéke alá. 
 

A tűz- és robbanásvédelemmel 
kapcsolatos tudnivalók 
 

A tartályt szárazon és szorosan zárva hűvös, jól szellőztetett helyen tároljuk! 

A raktárhelyiséggel és tartályokkal 
szembeni elvárások 

A tartályt szorosan lezárva tároljuk. A tartályok nincsenek nyomás alatt, ne ürítsük ki őket 
nyomással. A felnyitott tartályt gondosan zárjuk le és függőlegesen tároljuk, nehogy kifolyjon. 
Dohányozni tilos! Illetékteleneknek tilos a bemenet. 
 

Együttárolási tudnivalók Tartsuk távol az erősen savas és alkáli anyagoktól, valamint oxidációs szerektől. 

A tárolási feltételekre vonatkozó 
további adatok 

Mindig az eredeti göngyölegnek megfelelő tartályban tároljuk. Vegyük figyelembe a 
címkén lévő tudnivalókat! Száraz, jól szellőző helyen tároljuk! Védeni kell a hőtől és közvetlen 
napsugárzástól! Tartsuk távol a gyújtóforrásoktól! Tárolási hőmérséklet: nem áll rendelkezésre 
adat Védjük a fagytól. 
 

Bizonyos alkalmazások A részletes tájékoztatót a műszaki tájékoztatóban találja. 

 

8. Az expozíció ellenőrzése és egyéni védelem 
A munkahelyre vonatkozó 
határértékek 

nem alkalmazható 

TRGS 430 „Izocianátok- Expozíció 
és felügyelet“ 

• poli-izocianát: nem alkalmazható 
• poli-izocianátok EBW-e: nem alkalmazható 
 

Általános védelmi és higiéniai 
intézkedések  

Vegyük figyelembe a vegyszerek használatára vonatkozó szokásos óvintézkedéseket! Munka 
közben ne étkezzünk, ne igyunk, ne dohányozzunk! Szünetek előtt és a munka befejeztével 



 
Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő   
biztonsági adatlap 
Kereskedelmi név: KAIFINISH szürke / fehér 
Átdolgozva: 03.02.2012 Változat: 03.02.2012 
Az alábbi változatot helyettesíti: 21.04.2009 Oldalszám  3 / 5 

 
  KAIFINISH szürke / fehér 

 
Az adatok tudásunk szerint kiadásuk időpontjában helyesek, ez azonban nem garantálja a termék tulajdonságait és nem alapoznak meg 
szerződéses jogviszonyt. 
 
Átdolgozva: 03.02.2012-én Az előző változathoz képest történt módosítások jelölése: * 

 

mossunk kezet! A termékkel szennyezett ruházatot azonnal vegyük le! Kerüljük a bőrrel való 
érintkezést és szembe jutást! 
 

Légzésvédelem A kikeményedett lakkréteg száraz csiszolása, autogén vágása és/vagy hegesztése por- és 
veszélyes füstképződést okozhat. Lehetőség esetén nedvesen csiszoljuk! Amennyiben helyi 
elszívás ellenére nem kerülhető el az expozíció, megfelelő légzésvédelmi készüléket kell viselni! 
Aeroszollal érintkezve használjunk A1P2 félmaszkot! Az engedélyezett légzésvédő készülékek 
jegyzéke BGI 693-ként az ipari szakmai egyletek főegyesületénél található meg. 
 

Szemvédelem Veszély esetén szemvédő szükséges 

Kézvédelem Gyakori vagy hosszas érintkezés esetén az EN 374 szerint bevizsgált butil-kaucsuk 
(anyagvastagság 0,5 mm) vagy nitril-kaucsuk (anyagvastagság 1,25 mm) vagy fluor-kaucsuk 
(anyagvastagság 0,7 mm) védőkesztyűt javaslunk. A védőkesztyűnél mindenképpen ellenőrizni 
kell, hogy megfelel-a a munkahelyre (pl. mechanikai tűrőképesség, termékkel szembeni 
ellenállóság, antisztatikusság). Tartsuk be a kesztyűgyártó alkalmazásra, tárolásra, ápolásra és 
csereidőszakokra vonatkozó utasításait és információit! Sérülés esetén vagy az első kopási jelek 
láttán azonnal cseréljük ki a kesztyűt! Javasoljuk megelőző kézvédő (kézvédő krém) használatát! 
Kiegészítő tudnivalók: lásd a BGR szakmai egyesület szabályzatának „Védőkesztyűk 
használatára vonatkozó szabályok“ 195. Pontját 
 

A környezeti expozíció behatárolása 
és felügyelete 
 

lásd a 7. és 12. pontot  

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
Forma folyékony 

Szín szürke / fehér 

Szag fajtára jellemző 

pH-érték nem áll rendelkezésre adat 

Olvadáspont/olvadási tartomány nem áll rendelkezésre adat 

Forráspont/forrási 
hőmérséklettartomány 
 

nem áll rendelkezésre adat 

Lobbanáspont nincsen megadva 

Gyulladási hőmérséklet > 200°C 

Robannási határértékek • alsó: nem alkalmazható 
• felső: nem áll rendelkezésre adat 

Gőznyomás nem áll rendelkezésre adat 

Sűrűség 1,160 g/cm3 20° C-on (Kaifinish: szürkénél) 
1,200 g/cm3 20° C-on (Kaifinish: fehérnél) 
 

Oldhatóság/keverhetőség vízzel vízzel keverhető 

Viszkozitás =100/6 s 20° C-on ISO 2431 
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10. Stabilitás és reakciókészség 
 
 
 A javasolt tárolási és kezelése előírások alkalmazása esetén stabil (lásd. a 7. pontot). 

Kerülendő feltételek rendeltetésszerű használat esetén nincsenek ilyenek 

Kerülendő anyagok Az exoterm reakciók elkerülése érdekében tartsuk távol az erősen savas és alkáli anyagokat, 
valamint oxidációs szereket! 
 

Veszélyes bomlástermékek Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, mint pl. füst, szén-modoxid, 
szén-dioxid, nitrogén-oxidok, cián-hidrogén, monomer izo-cianátok. 
 

 

11. Toxikológiai adatok 
Gyakorlati tapasztalat A termék nincsen ilyenként bevizsgálva, hanem a hagyományos eljárás szerint (készítmények 

besorolásra, címkézésére és csomagolására vonatkozó 1999/45/EK irányelv) sorolják be. 
Bővebb információkat a 3. és 15. pont tartalmaz. A gyártó/forgalmazó az összetevőkhöz 
rendelkezésre álló adatok alapján akut toxicitást, bőrirritációt, nyálkahártya irritációt, 
génállományt módosító potenciált és bőrszenzibilitációt értékelt ki. Az egyes alkotóelemekhez 
részben hiányosak a rendelkezésre álló adatok. A gyártó/forgalmazó tapasztalata alapján 
azonban nem állnak fenn a megjelölésen túlnyúló veszélyek. 
 

 

12. Ökológiai adatok  
Általános tudnivalók A termékhez nem állnak rendelkezésre teszteredmények. A készítményt hagyományos eljárás 

szerint (készítmények besorolásra, címkézésére és csomagolására vonatkozó 1999/45/EK 
irányelv) sorolták be, nem veszélyes a környezetre.  A terméket nem szabad vizekbe vagy a 
csatornarendszerbe juttatni. 
 

 

13. Tudnivalók a termék ártalmatlanításáról 
Anyag/készítmény A helyi hatósági rendelkezéseket betartva kell ártalmatlanítani. 

Európai Hulladékjegyzék a bizottság 2000. május 3-i 2000/532/EK döntése  
08 01 12  gyártásból, készítményből, forgalmazásból és alkalmazásból származó festék- vagy 
lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től 
 

Tisztítatlan csomagolás 
Javaslat: 

a nem rendeltetésszerűen kiürített göngyöleget az AVV hulladékjegyzék rendelete szerint 
ártalmatlanítsuk. 
 

 

14. Szállítási tudnivalók 
ARD/RID szárazföldi szállítás nem vonatkoznak rá az előírások 

IMDG tengeri szállítás nem vonatkoznak rá az előírások 
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ICAO-TI / IATA-DGR légi szállítás nem vonatkoznak rá az előírások 

 

15. Előírások 
az 1999/45/EK irányelv 
szerinti megjelölés 
 

A készítményekre vonatkozó 1999/45/EK irányelv szerint nem kötelező megjelölni. 

1999/13/EK  
VOC irányelvre vonatkozó adatok 
(a termék szállítási formáját illetően) 

illanó szerves oldószer: nem alkalmazandó 
VOC : < 1 % 
VOC-érték; DIN ISO 11890-2 : 7 g/l 
illanó CMR anyagok: nem alkalmazandó 
R40 megjelölésű illanó halogénezett anyagok: nem alkalmazandó 
 

Nemzeti előírások 
Üzembiztonsági rendelet 
(BetrSichV) 
Műszaki leírás 
a levegő tisztántartására vonatkozóan 
Vízveszélyességi osztály 
 
Egyéb előírások 

 
VbF: nem alkalmazandó (2003.01.01-ig érvényes,TRbF alkalmassági feltételek, lásd a 27.§-ot) 
 
1. oszt. arányai: < 1 %, 2. oszt. arányai: -, 3. oszt. arányai: < 1 % 
 
1 (VwVwS (Németország), kelt: 2005.08.01.) 
 
Zavarra vonatkozó rendelkezés - 12. 2005.06.8-i BImSchV: nem alkalmazandó 
Szakmai egyesületi előírások és szabályok: Az alábbi irányelveket kell figyelembe venni: 
 
BGV D 25 „Bevonó anyagok feldolgozása“ 
BGR 189: „Védőruházat használatára vonatkozó szabályok“  
BGR 192: „Szem- és arcvédő használatára vonatkozó szabályok“ 
BGR 195: „Védőkesztyű használatára vonatkozó szabályok“ 
BGR 197: „Bőrvédő használatára vonatkozó szabályok“ 
 

 

16. Egyéb adatok 
 Csak szakmai felhasználóknak. A biztonsági adatlap megfelel a 1907/2006 rendelet II. 

mellékletének. A jelen biztonsági adatlapban szereplő információk nem mentesítenek a 
veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerinti veszélyességi elemzés elvégzése alól.   
A 3. pontban felsorolt összetevők veszélyességi utasításaTöbb komponensű rendszereknél 
valamennyi komponens biztonsági adatlapját figyelembe kell venni. 
 

A német rövidítésekhez tartozó 
magyarázatok 

• k.D.v.  nem áll rendelkezésre adat 
• n.a.  nem alkalmazható 
• AGW  TRGS 900, 2006. jan. helyzet szerinti munkahelyi határértékek  
• MAK  Maximális munkahelyi koncentráció, BASF javaslat (a  TRGS 900, 2005. aug.-i 
felmentett értéke) 
• TRK  Műszaki irányultsági koncentráció, BASF javaslat (a  TRGS 900, 2005. aug.-i 
felmentett értéke) 
•  KW vegyes csoport I V*-ig BASF javaslat (aufgehobener Wert der TRGS 900,  TRGS 
900, 2005. aug.-i felmentett értéke 
 

 


