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OKBI/787/2002 
A kiállítás kelte: 2002. 05. 22. 
�� $�NpV]tWPpQ\�QHYH��)RUUDV]Wy�]VtU��IRUUDV]�SDV]WD�
� &LNNV]iP��2694 791 100/2694 791 250�
 Gyártó cég neve: Stannol Lötmittelfabrik Wilh.Paff GmbH & C.o.KG. 

Cím: Németország, Oscarstr 3-7 42283 Wuppertal  
 Tel: [0049] (0) 202/585-119 
 Fax: [0043] (0) 202/585-111 
 Forgalmazó cég neve: Reca Kft.  
 Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 24.  
 Telefon: 0036/1/433-0380 
 Fax: 0036/1/433-0389 
 e-mail: recakft@reca.co.at 
�
��� gVV]HWpWHO� cink-kloridot, ammóniumkloridot és ásványi zsírt tartalmazó emulzió 
� 9HV]pO\HV�DQ\DJ�WDUWDORP� 
 CAS  EINECS Megnevezés  %         Veszélyjel R- mondat 
 szám  szám            
 7646-85-7   cink-klorid  < 10   C 34,36,37,38 

12125-02-0   ammóniumklorid < 2  Xn 20/21/22 
 
��� 9HV]pO\HVVpJ�V]HULQWL�EHVRUROiV���

A 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet szerint:  
� ;L��LUULWDWtY�
 9HV]pO\V]LPEyOXP��$QGUiV�NHUHV]W 
 $�YHV]pO\HV�DQ\DJRN�YHV]pO\HLUH�NRFNi]DWDLUD�XWDOy�5�PRQGDWRN���
� 5������Szem,-�pV�E UL]JDWy�KDWiV~� 
 $�YHV]pO\HV�DQ\DJRN�EL]WRQViJRV�KDV]QiODWiUD�XWDOy�6�PRQGDWRN�� 
� 6��Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
� 6������.HU�OQL�NHOO�D�E UUHO�YDOy�pULQWNH]pVW�pV�D�V]HPEHMXWiVW� 
 6���������0HJIHOHO �YpG UXKiW��YpG NHV]W\ W�pV�V]HP�DUFYpG W�kell viselni. 
 
��� (OV VHJpO\Q\~MWiV�
 % UUH�MXWiVNRU��YHJ\�N�OH�D�V]HQQ\H]HWW�UXKi]DWRW�pV�PRVVXN�OH�D�E UW�E �IRO\yYt]]HO��
 Irritatív tünetek jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz. 
 Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - b �IRO\yYt]]HO��D�
 V]HPKpMV]pOHN�V]pWK~]iVD�pV�D�V]HPJRO\y�HJ\LGHM ��PR]JDWiVD�PHOOHWW��$]RQQDOL�
 szakorvosi ellátás szükséges. 

/HQ\HOpV�HVHWpQ��D�VpU�OWWHO�LWDVVXQN�YL]HW��1H�HU OWHVV�N�D�KiQ\iVW��$�KHO\V]tQUH�
azonnal hívjunk orvost. A címkét mutassuk meg. 

 %HOpJ]pVW�N|YHW HQ��YLJ\�N�D�VpU�OWHW�IULVV�OHYHJ UH��V]RURV�UXKDGDUDEMDLW�PHJOD]tWYD�
 fektessük le kényelmes testhelyzetbe. A helyszínre hívjunk azonnal orvost.  
 
��� 7 ]YHV]pO\HVVpJ�
����� 7 ]ROWiV��7 ]ROWiVKR]�DONDOPD]KDWy�ROWyV]HU��&22, alkoholálló hab, por, víz. 
 7 ]�HVHWpQ�NOyU-�pV�VyVDYJi]�NHOHWNH]LN��$�NHOHWNH] �Ji]RNDW�QHP�V]DEDG�EHOpOHJH]QL� 
����  7 ]ROWiVNRU�D�WHOMHV�WHVWIHO�OHW�YpGHOPpW�EL]WRVtWy�W ]iOOy�YpG UXKi]DW��YpG OiEEHOL��

YpG NHV]W\ ��YpG V]HP�YHJ�iODUF��pV�L]ROiFLyV�OpJ]pVYpG �KDV]QiODWD szükséges.  
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��� ÏYLQWp]NHGpV�EDOHVHW�HVHWpQ�
����� 6]HPpO\L�YpGHOHP�

$�PXQNDWpUEHQ�FVDN�D�EDOHVHW�HOKiUtWiViEDQ�UpV]W�YHY ��NLMHO|OW�V]HPpO\HN�WDUWy]NRG-
KDWQDN��9pG UXKD��YpG NHV]W\ ��YpG OiEEHOL��YpG V]HP�YHJ�iODUF��J ]|N�ERPOiV-
termékek keletkezésének YHV]pO\H�HVHWpQ�OpJ]pVYpGHOHP�EL]WRVtWiVD�N|WHOH] � 

���� .L|POpV�HVHWpQ�
A kiömlött anyagot felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel) kell 
OHIHGQL��PDMG�]iUW�WDUWiO\ED�KHO\H]QL�pV�D]�tJ\�NHOHWNH] �YHV]pO\HV�KXOODGpNRW�
veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel  
kell elszállíttatni. A szennyezett felületeket vízzel alaposan le kell mosni. 

 0HJVHPPLVtWpV��KDWyViJL�HO tUiVRN�V]HULQW�� 
 9L]HNEH��N|]FVDWRUQiED�W|UWpQ �EHMXWiV�HVHWpQ�D�WHU�OHWLOHJ�LOOHWpNHV�KDWyViJRN�pV� 
 üzemelWHW N�pUWHVtWHQG N� 
���� .|UQ\H]HWYpGHOHP 
 $�NpV]tWPpQ\W�pO Yt]EH��WDODMED�pV�N|]FVDWRUQiED�MXWWDWQL�QHP�V]DEDG� 
 
��� .H]HOpV�pV�WiUROiV�
 +DV]QiODWD�VRUiQ�D����SRQWEDQ�HO tUW�HJ\pQL�YpG HV]N|]|NHW�YLVHOQL�NHOO��D]�LSDUL�pV� 

V]HPpO\L�KLJLpQpV�HO tUiVRNDW�EH�kell tartani.�A használat során kerülni kell a 
NpV]tWPpQ\�E UUH��V]HPEH�NHU�OpVpW��SRUiQDN�EHOpJ]pVpW��$�WiUROyHGpQ\W�V]RURVDQ�
zárva kell tartani. 
Használata közben enni, inni és dohányozni nem szabad. 
(UHGHWL��]iUW�FVRPDJROiVEDQ��K Y|V��V]iUD]��MyO�V]HOO ztetett helyen tárolandó.  

 
��� $]�HJpV]VpJHW�QHP�YHV]pO\H]WHW �PXQNDYpJ]pV�IHOWpWHOHL�
������ 0 V]DNL�LQWp]NHGpVHN�
� )HOKDV]QiOiVD�D�KHO\LVpJ�PHJIHOHO �KDWiVIRN~�V]HOO ]WHWpVH��iOWDOiQRV��V]�NVpJ�
 esetén helyi elszívás) mellett lehetséges; a munkahely légterében biztosítani kell a 
 YRQDWNR]y�V]DEYiQ\EDQ�HO tUW�KDWiUpUWpN�EHWDUWiViW� 
������ 0XQNDKHO\L�OHYHJ EHQ�PHJHQJHGHWW�KDWiUpUWpN�
������ (J\pQL�YpGHOHP�

9pG UXKD��YpG NHV]W\ ��YpG OiEEHOL��YpG V]HP�YHJ�iODUF��$�V]HQQ\H]HWW�
YpG UXKi]DWRW�OH�NHOO�FVHUpOQL� 
Elégtelen szHOO ]pV�HVHWpQ�JRQGRVNRGQL�NHOO�D�OpJXWDN�YpGHOPpU O� 

����� (J\pE��
� ÏYDWRV�PXQNDYpJ]pVVHO�NHU�OQL�NHOO�D�NpV]tWPpQ\�E UUH��V]HPEH�MXWiViW��J ]pQHN�

belégzését.  
 Biztosítani kell a munka közbeni kézmosás és a munka utáni zuhanyozás  
 OHKHW VpJpW� 
 A munkavállalók figyelmét fel kell hívni a termék irritatív hatására. 
�
���� )L]LNDL�NpPLDL�MHOOHP] N� 
 - Fizikai állapot:   
  - halmazállapot: paszta 

 - szín: sárga 
 - szag: csekély 
- pH-érték: 1 

 - lobbanáspont: > 150 °C 
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 - oldhatóság vízben: vízzel elegyedik  
 
��� 6WDELOLWiV�pV�UHDNFLyNpV]VpJ 

7iYROWDUWDQGy�DQ\DJRN��NHU�OHQG �N|U�OPpQ\HN��R[LGiOyV]HUHNNHO�UHDNFLyED�OpS� 
 Veszélyes bomlástermékek: nincsenek 
�
���� 7R[LNROyJLDL�LQIRUPiFLyN�
 $�NpV]tWPpQ\�E U��V]HP��Q\iONDKiUW\D�LUULWiOy�Katású.  

Nagy mennyiség lenyelése esetén (cink-klorid): vérnyomásesés, keringési elégtelenség 
lép fel.  

 Cink-klorid: orális LD50 érték patkányon 350 mg/kg. 
�
���� gNRWR[LNROyJLDL�DGDWRN��
 $�NpV]tWPpQ\W�pO Yt]EH��Yt]IRO\iVRNED�pV�D�WDODMED�MXWWDWQL�QHP�V]DEDG. 
 9t]PLQ VpJHW�YHV]pO\H]WHW �DQ\DJ��Yt]PLQ VpJ-veszélyességi osztálya 1 (vizet 
 NHYpVVp�YHV]pO\H]WHW �DQ\DJ�� 

Cink-klorid: biológiailag nem bomlik le. Akut haltoxicitás: 0,1-1 g/l. 
Káros határkoncentráció halakra: 0,1-2 mg/l cink.  

�
���� +XOODGpNNH]HOpV��iUWDOPDWODQtWiV�

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. 
rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt 
leírtakat. 
EWC kódszám: 12 02 07 (veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok) 

�
���� 6]iOOtWiVUD�YRQDWNR]y�HO tUiVRN�
 ADR/RID osztály: nincsenek 
�
���� 6]DEiO\R]iVL�LQIRUPiFLyN�
 A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:  
������ 9HV]pO\HV�DQ\DJRN��

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 
44/2000. (XII. 27) EüM rendelet  
13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-
KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítmé-
nyekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.  

������ 0XQNDYpGHOHP���
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemU O�pV�D]�HKKH]�NDSFVROyGy�PLQLV]WHUL�
rendeletek. 

������ 0XQNDKHO\L�OHYHJ EHQ�PHJHQJHGKHW �KDWiUpUWpNHN���
25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

������ +XOODGpNRN��
98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet�

�
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���� (J\pE�HO tUiVRN 

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által készített biztonsági adatlap alapján készült és�
PHJJ\ ] GpV�QN�V]HULQW�D]�DEEDQ�IRJODOW�DGDWWDUWDORPQDN�PHJIHOHO �PpUWpNLJ�
megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénynek illetve ennek 
YpJUHKDMWiViUyO�UHQGHONH] �����������;,,�������(�0�UHQGHOHW�HO tUiVDLQDN��$�
biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és 
WiMpNR]RWWViJXQN�OHJMDYiQ�DODSV]DQDN�pV�D]RNDW�D�NLDGiV�LG SRQWMiEDQ�SRQWRVQDN��
helytállónak ismerjük, illetve hisszük.  

 
Reca Kft.  
1106 Budapest, Jászberényi út 24.  

�


