
Biztonsági Adatlap   
ADAWALL SPECIAL  
(TAPÉTARAGASZTÓ) 
 
Biztonsági Adatlap dátum: 2020.08.22. verziószám: 2  
 
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása  

1.1. Termékazonosító 
Keverék azonosító:  
Kereskedelmi név: ADAWALL SPECIAL 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 
Ajánlott felhasználás: 
Por alapú ragasztó bármilyen típusú tapétához 
Ellenjavallt felhasználás: 
Ne használja nedves, penészes falon vagy egyenetlen felületen. 
Ne használja a ragasztót nem nedvszívó anyagokon.  
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai  

Társaság neve: 
ADAWALL DUVAR KAGITLARI SAN.VE DEK. TIC. LTD. STI 
YENI MAH. INCIRLIK BLV. NR. 27 SARICAM, ADANA, TURKEY (TR)  
Telefon: +9.0322.332.6868 

A Biztonsági Adatlapért felelős személy: 
hakan@adawall.com.it 

1.4. Sürgősségi telefonszám: 
Telefon: +9.0322.332.6868  

 
2. SZAKASZ: A veszély azonosítása  

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 
1272/2008/EK rendeletben előírt kritériumok (CLP) 

A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyes terméknek. 
Kedvezőtlen fiziko-kémiai, emberi egészséget és környezetet érintő hatások: 

Nincs egyéb veszély 
2.2. Címkézési elemek 
A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyes terméknek. 
Veszélyt jelző piktogramok: 

Nincs 
Figyelmeztető mondatok:  

Nincs 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

Nincs 
Különös rendelkezések: 

Nincs 
Különös rendelkezések a REACH-rendelet XVII. melléklete és annak módosításai szerint: 

Nincs 
2.3. Egyéb veszélyek  

vPvB-anyagok: Nincs - PBT-anyagok: Nincs 
Egyéb veszélyek:  

Nincs egyéb veszély  
 
3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk  

3.1. Anyagok 
Nincs meghatározva 

3.2. Keverékek  
A CLP-rendelet és a kapcsolódó osztályozások szerinti veszélyes összetevők: 
Nincs 

 
000113/2  
7/1 oldal 



Biztonsági Adatlap   
ADAWALL SPECIAL  
(TAPÉTARAGASZTÓ)  
 
 
 
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések  

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Bőrre kerülés esetén: 

Mossa le bő szappanos vízzel. 
Szembe kerülés esetén: 

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelés esetén: 

Semmilyen körülmények között se próbálkozzon hánytatással. AZONNAL KÉRJEN 
ORVOSI VIZSGÁLATOT.  

Belégzés esetén: 
A sérültet friss levegőre kell helyezni, melegen kell tartani és pihennie kell.  

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

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Kezelés: 
Nincs  

 
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  

5.1. Oltóanyag 
Megfelelő oltóanyag: 
Víz. 
Szén-dioxid (CO2) 
Azok az oltóanyagok, amelyeket biztonsági okokból tilos használni: 
Nincs. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges 
veszélyek Ne lélegezzen be robbanásveszélyes és 
éghető gázokat! Az égés során erős füst keletkezik.  

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Használjon megfelelő légzésvédő készüléket. 
Külön gyűjtse össze a tűzoltásra használt, szennyezett vizet. A vizet nem lehet a 
csatornába engedni.  
Távolítsa el a sértetlen tartályokat a közvetlen veszélyhelyzet területéről, ha az 
biztonságosan megtehető.  

 
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál  

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti 
eljárások Viseljen egyéni védőeszközöket.  
Helyezze az embereket biztonságos helyre. 
Lásd a 7. és 8. pontban szereplő védőintézkedéseket. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Ne engedje, hogy az anyag a talajba/altalajba jusson. Ne engedje, hogy az anyag a felszíni 
vizekbe vagy a csatornába jusson. 
A mosásra használt, szennyezett vizet gyűjtse össze és távolítsa el. 
Gáz szivárgása vagy a vizekbe, talajba vagy csatornába jutás esetén értesítse az 
illetékes hatóságokat.  
Megfelelő anyag az összegyűjtéshez: nedvszívó anyag, szerves anyag , homok 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  
Bő vízzel mossa le. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Lásd még a 8. és a 13. szakaszt  

 
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
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7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést, a gőz vagy köd belégzését. 
A munkafolyamat közben ne igyon és ne egyen. 
Az ajánlott védőfelszerelésekkel kapcsolatban tekintse még át a 8. szakaszt. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
A terméket száraz, hűvös helyen kell tartani. 
A termékre vonatkozó garancia időtartama a gyártás időpontjától 
számítva 48 hétig tart. A terméket a fagy nem befolyásolja.  
Élelmiszerektől és italoktól távol kell tartani. 
Nem összeférhető anyagok: 
Nincs. 
A tárolási helyre vonatkozó utasítások: 
Megfelelően szellőző helyszínen kell tárolni. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok) 
Nincs.  

 
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem  

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
Nincs meghatározva foglalkozási expozíciós határérték 

A származtatott hatásmentes szintek (DNEL) expozíciós határértékei 
Nincs meghatározva 

A becsült hatásmentes koncentráció (DNEL) expozíciós határértékei 
Nincs meghatározva 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 
Szemvédelem:  

Normál használat esetén nem szükséges. A helyes munkavégzési gyakorlat szerint járjon el. 
A bőr védelme: 

Normál használat esetén nem szükséges speciális óvintézkedés. 
A kéz védelme: 

Normál használat esetén nem szükséges. 
Légzésvédelem: 

Normál használat esetén nem szükséges. 
Hőveszélyek: 

Nincs 
Környezeti expozíció-ellenőrzések: 

Nincs  
Megfelelő műszaki ellenőrzések: 

Nincs  
 
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok  

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
 
 Tulajdonságok Érték Módszer Megjegyzések 
 Megjelenés és szín Fehér pehely, -- -- 
  por   
 Szag: Enyhe -- -- 
 Szag küszöbérték: Nincs meghatározva -- -- 
 pH: Nincs meghatározva -- -- 
 Olvadáspont / Nincs meghatározva -- -- 
 Fagyáspont:    
 Kezdő forráspont és Nincs meghatározva -- -- 
 forráspont-tartomány:    
 Lobbanáspont: Nincs meghatározva -- -- 
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Párolgási sebesség: Nincs meghatározva -- -- 
Tűzveszélyesség (szilárd, 
gázhalmazállapot): nincs -- -- 
Felső/alsó gyulladási határ Nincs meghatározva -- -- 
vagy robbanási határ:    
Gőznyomás: Nincs meghatározva -- -- 
Gőzsűrűség: Nincs meghatározva -- -- 
Relatív sűrűség: Nincs meghatározva -- -- 
Oldhatóság vízben: Nincs meghatározva -- -- 
Oldhatóság olajban: Nincs meghatározva -- -- 
Megoszlási együttható Nincs meghatározva -- -- 
(n-oktanol/víz):    
Öngyulladási hőmérséklet: Nincs meghatározva -- -- 
Bomlási Nincs meghatározva -- -- 
hőmérséklet:    
Viszkozitás: Nincs meghatározva -- -- 
Robbanásveszélyes 
tulajdonságok: Nincs meghatározva -- -- 
Oxidáló tulajdonságok: Nincs meghatározva -- -- 

9.2. Egyéb információk    
    
Tulajdonságok Érték Módszer Megjegyzések 
COV: < 0,05 UNI EN ISO -- 

  11890-2  
Keverhetőség: Nincs meghatározva -- -- 
Oldhatóság zsírban: Nincs meghatározva -- -- 
Vezetőképesség: Nincs meghatározva -- -- 
Anyagcsoportok Nincs meghatározva -- -- 
Releváns tulajdonságok:     

 
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség  

10.1. Reakciókészség 
Normál körülmények között stabil 

10.2. Kémiai stabilitás 
Az ajánlott tárolási körülmények között stabil 

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége  
Nincs. 

10.4. Kerülendő körülmények 
Nincs. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 
Nincs 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Nincs  

 
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk  

11.1. Toxikológiai hatásra vonatkozó információk,  
A Termék toxikológiai információi: 

ADAWALL SPECIAL 
a) akut toxicitás  

Nincs osztályozva 
A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

b) bőrmarás/bőrirritáció 
Nincs osztályozva 
A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
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c) súlyos szemsérülés/irritáció 
Nincs osztályozva 
A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció 
Nincs osztályozva 
A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

e) csírasejt-mutagenitás 
Nincs osztályozva  
A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

f) rákkeltő hatás 
Nincs osztályozva 
A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

g) reprodukciós toxicitás 
Nincs osztályozva 
A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 
Nincs osztályozva 
A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)  
Nincs osztályozva  
A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

j) aspirációs veszély 
Nincs osztályozva 
A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

A termékben található főbb anyagokra vonatkozó toxikológiai információ: 
Nincs meghatározva  

 
12. SZAKASZ: Ökológiai információk  

12.1. Toxicitás 
A helyes munkavégzési gyakorlat szerint járjon el, hogy a termék ne kerüljön a 
környezetbe. 
ADAWALL SPECIAL 
Környezeti veszélyek szempontjából nincs osztályozva 
A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Nincs meghatározva 

12.3. Bioakkumulációs képesség 
Nincs meghatározva 

12.4. A talajban való mobilitás 
Nincs meghatározva 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
vPvB-anyagok: Nincs - PBT-anyagok: Nincs  

12.6. Egyéb káros hatások  
Nincs  

 
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
Lehetőség szerint hasznosítsa. A hasznosítás során tartsa be az érvényben lévő helyi és 
nemzeti szabályozásokat.  

További ártalmatlanításra vonatkozó információ: 
Az anyag nem minősül veszélyes hulladéknak 
A termék ártalmatlanítása / tárolás engedélyezett hulladékkezelő létesítményben 
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

14.1. UN-szám 
A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyesnek. 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
Nincs meghatározva 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)  
Nincs meghatározva 

14.4. Csomagolási csoport 
Nincs meghatározva 

14.5. Környezeti veszélyek 
Nincs meghatározva 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
Nincs meghatározva 

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

 
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk  

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírások/ jogszabályok 98/24/EK Irányelv (A munkahelyen levő vegyi 
anyagokkal kapcsolatos kockázatok)  
2000/39/EK Irányelv (foglalkozási expozíciós határértékek) 
1907/2006/EK (REACH) rendelet 
1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) 
790/2009/EK rendelet (ATP 1 CLP rendelet) valamint a 
758/2013/EK rendelet 2015/830/EU rendelet  
286/2011/EK rendelet (ATP 2 CLP rendelet) 
618/2012/EK rendelet (ATP 3 CLP rendelet) 
487/2013/EK rendelet (ATP 4 CLP rendelet) 
944/2013/EK rendelet (ATP 5 CLP rendelet) 
605/2014/EK rendelet (ATP 6 CLP rendelet) 
2015/1221/EK rendelet (ATP 7 CLP rendelet) 

A termékkel vagy az abban található anyagokkal kapcsolatos korlátozások az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet XVII melléklete és annak későbbi módosításai szerint:  

A termékhez kapcsolódó korlátozások: 
40. sz. korlátozás  

A termékben lévő anyagokhoz kapcsolódó korlátozások: 
Nincs korlátozás. 

Adott esetben, hivatkozzon az alábbi szabályozási rendelkezésekre: 
2012/18/EU irányelv (Seveso III) 
648/2004/EK rendelet (mosó és tisztítószerek). 
2004/42/EK irányelv (VOC irányelv) 

 
A 2012/18/E (Seveso III) irányelvhez kapcsolódó rendelkezések:  

Seveso III, az 1. sz. Melléklet 1. része szerinti besorolás 
Nincs 

 
15.2. Kémiai biztonsági értékelés  

Nem készült kémiai biztonsági értékelés a keverékre vonatkozóan. 
Azok az anyagok, amelyekre vonatkozóan készült kémiai biztonsági értékelés: 

Nincs  
 
16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

A korábbi felülvizsgálat óta módosított bekezdések: 
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
 

A jelen dokumentumot egy megfelelő képzésben részesült, hozzáértő személy készítette.  
Fő bibliográfiai források: 

ECDIN - Környezeti Vegyszerek Adat-és Információs Hálózata - Közös kutatóközpont, 
Európai Közösségek Bizottsága  
SAX's IPARI ANYAGOK VESZÉLYES TULAJDONSÁGAI - Nyolcadik kiadás - Van 
Nostrand Reinold  

A jelen dokumentumban szereplő információ a fenti időpontban rendelkezésre álló adatokon 
alapul. Kizárólag az adott termékre vonatkozik és a minőségre vonatkozóan nem tartalmaz 
semmilyen garanciát.  
A felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy a jelen dokumentumban szereplő információ a 
rendeltetésszerű használatra vonatkozóan megfelelő és teljes.  
A jelen biztonsági adatlap minden korábbi változatot érvénytelenít és felvált. 

 
ADR: 

 
CAS: 

 
CLP:  
DNEL: 
EINECS: 
GefStoffVO: 
GHS: 

 
IATA:  
IATA-DGR: 

 
ICAO:  
ICAO-TI: 

 
IMDG:  
INCI: 
KSt: 
LC50: 
LD50: 
PNEC: 
RID: 

 
STEL:  
STOT: 
TLV: 
TWA:  
WGK: 

 
Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról  
 
Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (az Amerikai Kémiai Társaság részlege) 
 
Osztályozás, címkézés és csomagolás  
Származtatott hatásmentes szint 
Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke. 
Veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet, Németország. 
Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált 
rendszere. 
 
Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség. 
A Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA)  
Veszélyes árukra vonatkozó szabályozása. 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet. 
A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által kiadott Műszaki utasítások. 
  
Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti azonosítója. 
Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nomeklatúrja. 
Robbanási együttható. 
Halálos koncentráció, a teszt populáció 50 százalékára vonatkozóan. 
Halálos dózis, a teszt populáció 50 százalékára vonatkozóan. 
Becsült hatásmentes koncentráció. 
A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló szabályozás. 
 
Rövid idejű expozíciós határérték 
Célszervi toxicitás. 
Küszöb-határérték. 
Idővel súlyozott átlag.  
Német vizekre vonatkozó veszélyességi osztály. 
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