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1  Anyag-/Készítés- és Vállalatmegnevezés 

 

Terméknév:  Abraso-Starglanz 
 

Gyártó/Szállító:  Fa. Bredent     Telefon: 07309/872-65  
Cím:                    Weissenhorner Str.2. 

89250 Senden     Telefax: 07309/872-29   
Információ:        K+F      Telefon: 07309/872-0  
Segélykérő információ:  Mérgezési segélyhívó München  Segélyhívó Telefon:089/4140-2211 

   
 
 
2 Összetétel/Az alkotórészek adatai 
 Készítés: 
 Leírás:   Viasz, gyanta-és zsírsav, valamint tenside és csiszolópor tartalmú szilárd csiszolópaszta 
 

Lehetséges veszélyek 
Veszély-megnevezés:                                Rendeltetésszerű használat esetén általában nincs veszély 

 Különleges veszély-jelek (R-tételek): R 43 bőrrel való érintkezés esetén érzékenység lehetséges 
 Káros hatások/Tünetek:   bőrrel való érintkezés esetén  esetenként viszketést és pirosodást okozhat 
  
4 Elsősegély-Intézkedések  

Bőrrel való érintkezés után:  bepiszkolódott ruhát levenni, az érintett bőrfelületet szappanos  vízzel lemosni  
Szembe való kerülés után:  a szemet nyitott szemrés mellett percekig vízzel öblíteni, adott estben orvosnak megmutatni 
Lenyelés után:                 orvossal konzultálni 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): (06-1)0680-20-11-99.,476-6400 

5 Intézkedések meggyulladás esetén 
 Alkalmazható oltószerek: minden általános oltószer 
 Nem alkalmas oltószerek: nincs 
 
 
6 Intézkedések váratlankörnyezetbe kerülés esetén 
 Személyekre vonatkozó intézkedések:  Bőrre és a szembe való kerülést kerülni   
 Környezetvédelmi intézkedések:   nem szükséges 
 Tisztítási eljárások/eltávolítás:   mechanikus eltávolítás 
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7 Kezelés és raktározás 
7.1 Kezelés: 
 Utasítások a biztonságos kezelés érdekében:  nem szükséges 
 
7.2 Raktározás:   

A raktárhelységekkel és a tartályokkal szembeni követelmények:  Szorosan be kell zárni, levegős helyen tárolni. 
 Más termékekkel való együttraktározási utasítások és tilalmak:  nem szabad élelmiszerekkel együtt tárolni 
  
8 Robbanásvédelem és a személyes védőfelszerelés 
 
8.1 Különleges előírások a műszaki berendezésekre vonatkozóan:  
 A csiszoló és polírozógépek alkalmazása során elszívó-berendezés szükséges 
  
8.2 Személyi védőfelszerelések:  
 Légzésvédelem:    Általában nem szükséges 
 Kézvédelem:             védőkesztyű   
 Szemvédelem:       védőszemüveg               
 Testvédelem:                   védőruha 
 Védő-és higiéniai intézkedések:  munka közben nem szabad enni és inni, szünet előtt és munkaidő végén kezet kell mosni.  
 
9 Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1 Megjelenési kép: 
 Forma:    szilárd 
 Szín:  piros 
 Illat:  viaszszerű 
 
9.2 Biztonságreleváns adatok:    
 Állapotváltozás: 
 Olvadáspont/-tartomány:  kb.60-70°C  
 Gyullékonyság:    éghető   
 Gyulladási hőmérséklet:   >180 °C  
 Oldódás vízben:          nem oldódik   
 
10 Stabilitás és reakcióképesség 
 Elkerülendő körülmények:         hőhatás  
 Elkerülendő anyagok:                oxidációs szerek  
 Veszélyes bomlástermékek:        rendeltetésszerű használatnál nincs bomlástermék 
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11 Toxikologiai adatok 
 Toxikologiai vizsgálatok:  a rendelkezésre álló adatok szerint nem mérgező 
 Ingerlő hatás:      bőrrel való érintkezés esetén  esetenként viszketést és pirosodást okozhat 
  
 
12 Ökológiai adatok 
 Általános útmutatások:    A terméknek nem szabad a talajba, talajvízbe vagy a csatornába kerülni! 
 
 
13 Előírások a mérgező anyagok eltávolításához 
13.1 Termék:  
 Ajánlás:     Házi szeméttel együtt eltávolítható  
  
13.2 Tisztítatlan csomagolások: 
 Javaslatok:                        Házi szeméttel együtt eltávolítható 
 
14 Szállítási adatok 
 A szállítási előírások szerint nem veszélyes áru 
 
 
15 Előírások 
 Jellemzők:    nincs   
  
 
16 Egyéb adatok 
 További információk:  
 Az adatlapot kiállító részleg:  K+F   
              Kapcsolattartó személy:    Telefon:  07309/872-51  
 
 
A fenti adatok a mai ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik, és nem jelentenek szerződéses biztosítékot a termékek tulajdonságaira vonatkozóan. 
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