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

1.1. Termékazonosító 

Termék neve: Syntomast  
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 

Tetőfedő és vízszigetelő masztix.  
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Importáló/szállító: Armotek Kft., 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 66. 

Tel: +36 70 5089965 

A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: armotekkft@gmail.com 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Nagyvárad tér 2. 1096 BUDAPEST   

Telefon: +36 80 20 11 99 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 

Veszélyességi 

osztályok  kategóriák 
Figyelmeztető mondatok 

Skin Sens. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
 

2.2. Címkézési elemek 

A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 

Veszélyt jelző piktogramok 

Figyelmeztetés: Figyelem 

 

  
 

 

 

Figyelmeztető mondatok: 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P261 Kerülje por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzés 
P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóban. 

Veszélyt jelentő komponensek a címkén:  

2-metil-2H-izotiazol-3-ont tartalmaz.   
Kiegészítő veszélyességi információ a címkén: 

5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-2-on elegyét tartalmazza. Allergiás reakciót okozhat. 
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2.3. Egyéb veszélyek 

A termék nem PBT vagy vPvB tulajdonságú, mert egyetlen komponense se az. 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok 

3.2. Keverékek 

Kémiai jellemzés 

Név EC-szám CAS-szám 

REACH 

regisztrációs 

szám 

Koncentráció 

(%) 

Besorolás 1272/2008 (CLP) szerint 

Veszélyességi 

osztály1 

H-

mondatok1 

mészkő 
őrlemény2 215-279-6 1317-65-3 6 40 nincs besorolva nincsenek 

2-metil-2H-
izotiazol-3-on5 

220-239-6 2682-20-4 3 0,0032 

Acute Tox. 3 
Acute Tox. 3 
Acute Tox. 2 
Skin Corr. 1B 
Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1A 
Aquatic Acute 14 
Aquatic Chronic 1 

H301 
H311 
H330 
H314 
H318 
H317 
H400 
H410 

5-klór-2-metil-
2H-izotiazol-3-on 

és 2-metil-2H-
izotiazol-2-on 

elegye7 

ECHA 

listaszám: 

911-418-6 

és 611-

341-5 

55965-84-

9 
3 <0,008 

Acute Tox. 3 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 2 
Skin Corr. 1C 
Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1A 
Aquatic Acute 18 

Aquatic Chronic 18 

H301 
H311 
H330 
H314 
H318 
H317 
H400 
H410 

1 – A besorolási információk kifejtése a 16. szakaszban található. 

2 – Munkahelyi határértékkel rendelkező anyag 

3 – Az anyag reimportból származik és így fel van mentve 

4 – M tényező = 10 

5 – Az anyag szerepel a CLP rendelet 13. igazításában a technikai haladáshoz, a VI. melléklet 3. táblázatában. A besorolás onnan származik, 

Index száma. 613-326-00-9. Itt egyedi koncentrációs határérték szerepel a Skin Sens. 1A besoroláshoz, 0,0015%. 

6 – Mint a természetből kinyert nem veszélyes anyag fel van mentve. 

7 – Az anyag szerepel a CLP rendelet 13. igazításában a technikai haladáshoz, a VI. melléklet 3. táblázatában. A besorolás onnan származik, 

Index száma. 613-167-00-5. Itt egyedi koncentrációs határérték szerepel a Skin Sens. 1A besoroláshoz, 0,0015%. 

8 – M tényező = 100 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Lenyelés: Helyezzük kényelmes testhelyzetbe a sérültet.  

Súlyos esetben a sérülthöz azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét.  

Tilos az eszméletlen sérültnek bármit szájon át beadni, illetve hánytatni. 

Bőrrel érintkezve:  
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Távolítsa el a szennyezett ruhát. 

Azonnal tisztítsa meg a bőrfelületet bő szappanos folyó vízzel (15 percen át). 

Tünetek jelentkezése esetén a sérülthöz hívjunk orvost. 

Belélegzés esetén:  

A sérültet vigyük friss levegőre, lazítsuk meg a ruházatát és helyezzük kényelmes testhelyzetbe. 

Ha szükséges adjunk oxigént. 

Tünetek jelentkezése esetén a sérülthöz hívjunk orvost. 

Szembe kerülve:  

Öblítsük ki a szemet vízzel a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával 

(legalább negyed órán át). 

Amennyiben a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljunk szakorvoshoz. 

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

Nem áll rendelkezésre adat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Tüneti kezelés. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1 Oltóanyag  

Alkalmazható oltóanyag: A kezdeti tűz vízzel, oltóporral, vagy szénsavval oltókészülékkel oltható.  

Kiterjedt tűz alkoholálló habbal vagy porlasztott vízzel oltható. 

Nem alkalmazható oltóanyag: vízsugár  

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  

Füst és egyéb égéstermék, ezek belégzése súlyosan károsíthatja az egészséget!  

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 

Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó.  

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett és megfelelő egyéni védőeszközöket viselő 

személyzet tartózkodhat. 

A termék szemmel és bőrrel való érintkezését, valamint a termék gőzeinek belégzését kerülni kell.  

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

A környezetbe jutott anyagot, illetve képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell 

kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba, és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. 

Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes 

hatóságot. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  

A terméket össze kell szedni és az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk. 
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6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésre és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. 

szakaszban találhatók. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések: A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

A tároló helyiség megfelelően szellőztethető és takarítható legyen. 

Fagytól védve tárolandó. Védjük a hőmérséklettől, ami alacsonyabb, mint 5 oC 

A tárolóedény zárva tartandó. 

Tartsuk be a címkén feltüntetett utasításokat. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Az 1. szakaszban felsorolt lényeges azonosított felhasználás(ok)nál a 7. szakaszban említett tanácsokat 

figyelembe kell venni. 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Veszélyes anyagok megengedett határértékei, a 25/2000 EüM rendelet 1. mellékletében  

Kalcium-karbonát 

ÁK 10 mg/m3  

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés 

A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve 

szembe jutásának elkerülésére (Védőszemüveg viselése). Munka közben étkezni, dohányozni tilos. 

Szokásos alkalmazási feltételek mellett és megfelelő szellőztetés (szükség esetén helyi elszívás) mellett használható. 

8.2.2 Személyi védelem 

Szem-/arcvédelem: az előírásoknak megfelelő védőszemüveg használandó. A közelben szemmosó berendezés 

legyen készenlétben. 

Bőrvédelem: 

  a) Kézvédelem: az előírásoknak megfelelő védőkesztyű használandó, 

  b) Egyéb: az előírásoknak megfelelő zárt védőruházat használandó. 

Légutak védelme: szokásos tevékenységnél nem várható expozíció.  

8.2.3 Környezeti expozíció: Nincs különleges utasítás. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Megjelenési forma, szín:   fehér képlékeny 

Szag:   jellegzetes 
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Szagküszöb:  nincs adat 

pH-érték:  6-8,5 2%-os vizes keverékben 

Olvadási hőmérséklet:   nincs adat 

Lobbanáspont:   nem tűzveszélyes 

Párolgási sebesség:  nincs adat 

Gyúlékonyság/Tűzveszélyesség (szilárd): a termék nem tűzveszélyes 

Gyulladási hőmérséklet:   nincs adat 

Gőznyomás(20 oC):   nincs adat 

Sűrűség (g/cm3):   nincs adat 

Relatív sűrűség:  1,38 g/cm3 

Relatív gőzsűrűség (levegő):  nincs adat  

Oldhatóság vízben:  vízzel elegyedik 

Öngyulladás:   nem öngyulladó 

Robbanásveszély:    nem robbanásveszélyes  

Égést elősegítő tulajdonságok:   nem segíti elő az égést 

9.2. Egyéb információk 

Nincs lényeges információ. 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség 

Nem ismert 

10.2. Kémiai stabilitás 

Normál hőmérsékleten, általános munkakörülmények között stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Nem ismertek. 

10.4. Kerülendő körülmények 

Fagyveszélyes. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Savak. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Nincsenek. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás: A termékről nem állnak rendelkezésre adatok. A termék toxicitását az összetevők együttes hatása 

határozza meg. A töltőanyag nem toxikus. Az érzékenyítő besorolást az igen kis mennyiségben jelen lévő 

konzerválószer idézi elő. 
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás  

 A konzerválószerek környezeti veszélyessége az igen kis koncentrációjuk miatt nem jelent veszélyes 

besorolást a keverékre nézve.  

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Nem áll rendelkezésre adat. 

12.3. Bioakkumulációs képesség. 

Nem áll rendelkezésre adat. 

12.4. A talajban való mobilitás 

Nem áll rendelkezésre adat. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

Nem áll rendelkezésre adat. 

12.6. Egyéb káros hatások 

Nem áll rendelkezésre adat. 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

A termék és a csomagolás ártalmatlanítását a helyi szabályozás szerint végezzük. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  

14.1. UN-szám 

Nem veszélyes áru 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

Nem veszélyes áru. 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

Nem veszélyes áru. 

14.4. Csomagolási csoport 

Nem veszélyes áru. 

14.5. Környezeti veszélyek 

Nem veszélyes áru. 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

Nem veszélyes áru. 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás 

Nem vonatkozik. 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

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

A termék nem tartalmaz illékony szerves anyagot. 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Kémiai biztonsági jelentés (CSA) sem a keverékre, sem annak komponenseire nem készült. 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

A veszélyszimbólumok, figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatok teljes szövege a 3. szakaszban 

'veszélyes alkotórészként' felsorolt/ minősített összetevőkhöz:  

Acute Tox. Akut toxicitás 

Skin Corr./Irrit. Bőrmarás / bőrirritáció 

Eye Dam./Irrit. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  

STOT SE Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció  

Aquatic Acute Környezeti toxicitás, akut 

Aquatic Chronic Környezeti toxicitás, krónikus 

H301 Lenyelve mérgező 
H311 Bőrrel érintkezve mérgező 
H330 Belélegezve halálos 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz 
H317 Allergiás bőrreakciót válhat ki 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Első változat. 
 

A biztonsági adatlapban feltüntetett adatok jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, melyek a terméket 
csak a biztonsági követelményekre való tekintettel jellemzik. Az adatok nem írják le teljes körűen a termék 
tulajdonságait (nem termék specifikációs adatok).  
 


