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1 A termék és a gyártó megnevezése: 
 

· Termékbeazonosítás 

·  Kereskedelmi elnevezés:  AURO Nr. 181 Méhviasz kenőbalzsam 

·  Cikkszám: 181 
·  Az anyag vagy keverék releváns és meghatározott alkalmazási területei, illetve a termék ellenjavallott alkalmazás: További 

lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· Az anyag alkalmazásai területei: Nedvszívó anyagok víztaszító impregnálása 

· A biztonsági adatlapot rendelkezésre bocsátó gyártó adatai 
· Gyártó / Szállító: AURO AG.  D-38122 Braunschweig, Alte Frankfurter Str. 211  nieder@auro.de 
· Információt nyújtó terület: Termékbiztonsági osztály 
· Segélyhívószám a nyitva tartás alatt: +49 (531) 281 41 19 
· Importőr / A termékkel kapcsolatos tájékoztatás: sixay Bt., H-9400 Sopron, Hunyadi u. 37 
· Segélyhívószám a nyitva tartás alatt: Tel.: +36 (99) 505 990; +36 (30) 96 99 648;  info@auro.hu;  http:// www.auro.hu 

 

2 Lehetséges veszélyek 
 

· Az anyag vagy keverék osztályozása: 
·  1272/2008 EK rendelet szerinti osztályozás: 
Gyúlékony folyadékok 3   H226  Tűzveszélyes folyadék és gőz 

Acute Tox. 4   H302 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

Acute Tox. 4   H312 Bőrrel érintkezve ártalmas 

Skin Irrit. 2   H315 Bőrirritáló hatású 

Eye Irrit. 2        H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

Skin Sens. 1    H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.. 

Asp. Tox. 1    H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet 

Aquatic Chronic 2   H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

A (EG) Nr. 1272/2008 irányelv szerinti osztályozás 
Keverék a CLP-osztályozás szerint: 
 

         
        GHS02    GHS07  GHS08   GHS09 
 
· Veszélyes anyagok a címkézéshez: 
Balzsam-Terpentinolaj 
Narancshéjolaj 

· Veszélyességi utalások: 
H226  Tűzveszélyes folyadék és gőz 

H302 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas 
H315 Bőrirritáló hatású 
H319 Súlyos szemirritációt okoz 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki 
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

· Biztonsági előírások: 
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó 
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 
P210 Hőtől, szikrától, nyilt lángtól, forró felületektől távol tartandó. 
P301+P310 Lenyelés esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P303+P361+P353 Ha bőrre (hajra) kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőlt le kell 
öblíteni vízzel/zuhanyozás 
P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, 
ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása 
P405 Elzárva tartandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként 



3 Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok: 
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3 Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok: 
 

· Kémiai jellemzés: Keverékek 
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék. 

 

· Veszélyes alkotórészek: 
 8006-64-2 Balzsam-terpentinolaj 50-100% 

 Flam. Liq. 3, H226;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411;  Acute Tox. 
4, H302; Acute Tox. 4, H312, Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, H317 

   8028-48-6 
 

Narancshéjolaj 
 

1-10% 
 Flam. Liq. 3, H226;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Acute 1, H400;  Acute Tox. 4, 

H312; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 
· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található 

 

 

4 Elsősegély intézkedések 
· Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
·  Belégzés után: Gondoskodjunk friss levegőről, panasz esetén orvost keressünk fel.  
· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal vízzel és szappannal lemosni, és jól letörölni 
· Szemmel való érintkezés után: A szemet folyó víz alatt néhány percen keresztül öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. 
· Lenyelés után: Tartós panasz esetén konzultáljunk orvossal. 

· Információ az orvos számára: 
· A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatásuk: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

 
 

5 Tűzvédelmi intézkedések 
 

· Oltóanyag 
· Megfelelő oltóanyagok: CO2, homok, poroltó. Vízzel ne oltsuk! 
· Biztonsági okból alkalmatlan oltóanyagok: Vízsugár 
· Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· Tűzoltóknak szóló javaslat: 
·  Különleges védőfelszerelés: Különleges intézkedés nem szükséges. 

 

6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

· Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  
Hordjunk védőfelszerelést, védőfelszerelés nélküli személyeket tartsuk távol. 

· Környezetvédelmi óvintézkedések: 
Csatornákba, felszíni és talajvizekbe ne kerüljön. 
Vizekbe és csatornába történő bejutását követően értesítsük a megfelelő hatóságot.  
Akadályozzuk meg a csatornába, felszíni vizekbe, talajvízbe való behatolást. 

· A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: 
Nedvességet megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag, fűrészpor) felitatni. 
Megfelelő szellőzést biztosítani. 
Vízzel és vízzel hígítható tisztítószerrel ne tisztítsuk. 

· Utalás további bekezdésekre 
Információk a biztonságos kezeléshez: 7-es bekezdés. 
Információk a személyes óvintézkedésekhez: 8-az bekezdés.  
Információk az elszállításhoz: 13-as bekezdés. 

 

7 Kezelés és tárolás 
 

· Kezelés: 
· A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések: 
A felhasználás helyén megfelelő szellőzésről és elszívásról gondoskodjunk. Kerüljük az aeroszol 
képződést. 

· Tűz- és robbanásvédelmi információk: 
Lángforrásokat távol tartani – nem dohányozni. 
Elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Folytatás a 3. oldalon) 
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·  Együttes tárolással kapcsolatos információk: 
·  Tárolás: 
·  Raktárhelyiségekkel, tartályokkal szembeni követelmények: Nincsenek különleges követelmények 
· Együttes tárolással kapcsolatos tudnivalók: Nem szükséges. 
· További információk a raktározási feltételekhez: Az edényt szorosan zárva tartani. 
· Raktárosztály: 
·  Üzembiztonsági rendelet szerinti besorolás: Gyúlékony 
· Meghatározott végfelhasználás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

(Folytatás a 2. oldalról) 

 
 

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

· Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához: További adatok nincsenek, lásd 7. pont. 

· Ellenőrzési paraméterek 
·  Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel 
800-64-2 Balzsam-terpentinolaj 
MAK Hosszú távú érték: 28mg/m3, 5 ml/m3 

· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. 

· Az expozíció ellenőrzése 
·  Személyes védőfelszerelés: 
·  Általános védekezési és higiéniai intézkedések: 
Élelmiszertől, italoktól és takarmányoktól tartsuk távol. A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le. 
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. 

 
· Védelem a belégzés ellen: 
Rövid idejű vagy csekély terhelésnél szűrőbetétes légzőmaszk, intenzívebb, ill. hosszabb expozíciónal zártrendszerű 
légzőkészülék használata 

· Kézvédelem:  Védőkesztyű / oldószerálló 
 

  Védőkesztyű 

 

Minden következő felhasználásnál a kesztyű feszessége ellenőrizendő! 
A kesztyű anyagának áthatolhatatlannak és kitartónak kell lennie a termékkel/ anyaggal/ előkészítéssel szemben. 
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történt. 
 

· Kesztyűanyag: Nitrilkaucsuk.  
A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyag, hanem további minőségi tényezők függvénye és gyártónként eltérő. 
Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a 
használat előtt ezt ellenőrizni kell. 
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon: A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és az be is kell tartani. 
· Szemvédelem: 

 
 

Jól záró védőszemüveg 
 
 
 

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

· Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
·  Általános adatok 
·  Külső jellemzők: 

Forma: folyékony 
Szín: termékmeghatározás alapján 
Illat: karakteres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Folytatás a 4. oldalon)
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· Szag: Nem meghatározható. 

· pH-érték: Nem meghatározható. 

· Állapotváltozás 
Olvadáspont/olvadási tartomány: Nem meghatározható. 
Forráspont/forrási tartomány: 165 OC 

· Lobbanáspont: 23 - 60 OC 

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú): Nem alkalmazható. 

· Gyulladáspont: 220 OC 

· Bomlási hőmérséklet: Nem meghatározható. 

· Öngyulladás: A termék nem öngyúlékony. 

· Robbanásveszély: A termék nem robbanásveszélyes, de robbanásveszélyes gőzök keletkezése 
lehetséges. 

· Robbanási határok: 
Alsó: 0,8 Vol % 
Felső: 6,0 Vol % 

· Gőznyomás (20 OC): 5,4 hPa 

· Sűrűség (20 OC): 0,9 g/cm+ 
· Relatív sűrűség Nem meghatározható. 
· Gőzsűrűség Nem meghatározható 
· Párolgási sebesség Nem meghatározható. 
· Vízben való oldhatóság/keverhetőség:   Nem oldható, ill. alig keveredik. 
· Eloszlási tényező (n-Octanol/víz):               Nem meghatározható. 

· Viszkozitás: 
Dinamikus: Nem meghatározható.  
Kinematikus (20 OC): 7,5 s (ISO 6 mm)  
VOC (EU) 510,0 g/l 

· Egyéb információk: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

 
10 Stabilitás és  reakciókészség 

· Reakciókészség 
· Kémiai stabilitás 
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek:      Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. 
· Lehetséges veszélyes reakciók:                   Nem ismert veszélyes reakciók. 
· Kerülendő körülmények:                            További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· Nem összeférhető anyagok:     További lényeges információk nem állnak rendelkezésre 
· Veszélyes bomlástermékek:    Veszélyes bomlástermékek nem ismertek. 

 
 

11 Toxikologiai adatok 
 

· A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk: 
·  Akut toxicitás: 

 

· Besorolás releváns LD/LC50-érték: 
8028-48-6 Narancsolaj 
Szájon át 
Bőrön át 

LD50 
LD50 

4400 mg/kg (patkány) 
2000 mg/kg (nyúl) 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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· Primer irritáció: 
·  Bőrön: Bőrt és a nyálkahártyát irritálja. 
· Szemben: Nem okoz szemirritációt. 
· Érzékenyítés: Bőrön keresztül az érzékenyítés lehetséges. 
· Kiegészítő toxikológiai információk: 
A termék az EK készítményekről szóló általános besorolási irányelvének aktuális változata szerint 
veszélyes az alábbiakban: Bőrirritáló

(Folytatás a 4. 
oldalról) 

 
 

12 Ökológiai információk 
 

· Toxicitás 
· Aquatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· Perzisztancia és biológiai bomlás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· Környezeti közegekben való viselkedés: 
· Bioakkumlációs képesség: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· Talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
· Ökológiai hatások: 
· Megjegyzés: Halakra nagyon mérgező 
· További ökológiai információk: 
·  Általános tudnivalók: 
Vízveszélyességi osztály 1 (saját besorolás): enyhén veszélyes 
Hígítatlanul ne engedjük talajvízbe, élővizekbe, vagy a csatornahálózatba jutni.  
Vizekben mérgező halakra és planktonokra. 
Vizi organizmusokra nagyon veszélyes. 

·  A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: 
·  PBT: Nem alkalmazható. 
·  vPvB: Nem alkalmazható. 
·  Egyéb káros hatások: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

 
 

13 Hulladékkezelés és ártalmatlanítás 
 

· Hulladékkezelési módszerek: 
·  Ajánlás: Nem keverhető a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük a csatornába. 

 

· Európai hulladékkulcs katalógus 
08 01 11* 
 

Szerves oldószert és egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakkmaradványok 
 · Alkalmatlan csomagolóanyag: 

·  Ajánlás: Megsemmisítés a hivatalos előírásoknak megfelelően. 
 
 

 14 Szállítással kapcsolatos információk 
 
·  UN-Szám 
·  ADR, IMDG, IATA UN1263 

 

· UN-szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
·  ADR 1263 FARBE, környezetet veszélyeztető 
·  IMDG PAINT (narancsolaj), MARINE POLLUTANT 
· IATA PAINT 

 

· Szállítási veszélyességi osztályok 

·  ADR 
 

 
 

· Osztály 3 Gyúlékony, folyékony anyagok 
 
 
(Folytatás a 6. oldalon)
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· Veszélyt jelző címke: 3 Gyúlékony folyadék 
· IMDG 

 

 
 

· Osztály 3 Gyúlékony folyadékok. 
· Cimke 3 
· IATA 

 

 
 

· Osztály 3 Gyúlékony folyadékok. 
· Cimke 3 
 
· Csomagolási osztály 
·  ADR, IMDG, IATA III  

· Környezeti veszélyek: 
·  Marine pollutant (tengeri szennyező anyag): Igen 

                       Szimbolum (hal és fa) 
· Különleges jelölés (ADR): Szimbolum (hal és fa) 
 
· Különleges biztonsági előírások a felhasználók számára: Figyelem: Gyúlékony, folyékony anyagok  
·  Kemler-szám: 30 
· EMS-szám: F-E,S-E 
· A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható 

· Szállítás / további adatok: 
· ADR 
·  Korlátozott mennyiség (LQ) 5L 
· Szállítási kategória: 3 
· Alagútkorlátozási kód: D/E 

· UN "Model Regulation": UN1263, FARBE, környezetet veszélyeztető, 3, III 
 
 

15 Szabályozással kapcsolatos információk 
 

· Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok 

· Országos előírások: A 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról, a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes 
anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályozásáról, a 
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról, a 2000. évi XLIII. törvény a 
hulladékgazdálkodásról. 
· Üzembiztonsági rendelet szerinti besorolás: Gyúlékony 

· Vízveszélyességi osztály: WGK 1 (Saját besorolás): enyhén veszélyes. 
· Kémiai biztonsági értékelés: Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. 

 
 

16 Egyéb információk 
Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem 
alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. 

 

 
 (Folytatás a 7. oldalon) 
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· Rövidítések és betűszók: 
 

RID: RËglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of 
Dangerous Goods by Rail) 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
ADR: Accord europÈen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Lényeges mondatok                                                                                                                                                (Folytatás a 6. oldalról) 
H226 Folyékony állapotban és gőzként is gyúlékony 
H304 Lenyelése esetén a légutakba kerülve halált okozhat 
H312 Bőrrel érintkezve egészségkárosodást okozhat. 
H315 Bőrizgató hatású. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H400 Vizi élővilágra mérgező. 

R10   Gyúlékony.  
R38   Bőrizgató hatású. 
R43   Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. 
R65   Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. 

· A biztonsági adatlapot kiállító osztály:  Termékbiztonsági osztály 
· Kapcsolattartó: AURO AG Braunschweig, Herr Nieder 


