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1. A termék azonosítása 
 

• A készítmény kereskedelmi neve: IKV BESLUX CAPLEX M-00,M-0,M-1,M-2 ATOX 
• Felhasználási terület: Kenőzsír 
    
• Európai forgalmazó cég neve:IKV Tribologie 

Cím:    B.P.31 
                         26260 SAINT DONAT 
                              Franciaország  
   Telefon:                   +33 475 45 06 45 
   Fax:             +33 475 45 28 09 
  
• Gyártó cég neve:           BRUGAROLAS SA 
                              Poligono Kova Solera 
                              Camino de la Riera 
                              Barcelona, 08191 RUBI 
                              Spanyolország 
   
• Importáló cég neve:  Kenlube Hungary Kft. 
   Cím:    Lepke u. 40. 
                 H-1026 Budapest 
                 Magyarország 
   Telefon:                   +36 30 43 66 431 
   Email:                     kenlube@kenlube.hu 
 
   Sürgősségi telefon:        Egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat 
               1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
                              Tel: +36 80 201 199 (díjmentesen hívható zöld szám)

            Tel: +361 476 6400, 476 6464 
            Fax: +361 476 11 38 
            Hívható: 24 órás ügyelet, szombaton, vasárnap és    
            ünnepek alatt is 

 
2. A veszély azonosítása: 

      
Használat soráni szimptómák: Rendeltetésszerű használat esetén a termék nem 
veszélyes.  
 

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ:
 

Ez a termék nem minősül veszélyesnek, de veszélyes alkotórészeket tartalmaz. 
 
Megnevezés                   %       CAS no.       Jelzése: 

   Aminofoszfát                0,1-0,5%   -        Xi,N,R36/38,R51-53 
    
   Egyéb információ: Minden összetevő szerepel az FDA listán. 
 
4. Elsősegélynyújtás:
 
• Belégzés után: Biztosítson friss levegőt.  
• Bőrrel érintkezés után: Mossa le alaposan vízzel és lágy szappannal. 
• Szemmel érintkezés után: azonnal öblítse le sok vízzel. Tartós irritáció 

esetén konzultáljon orvossal.   
• Lenyelés után: Öblítse ki a szájat, ne idézzen elő hányást. Kérjen orvosi 

segítséget. Pihentesse a sérültet. 
 
5. Tűzvédelmi intézkedések: 
 
• Megelőzés: Dohányozni tilos. Nyílt láng használata tilos. 
• Oltóközeg: hab, por, homok. 
• Nem alkalmas oltószerek: erős vízsugár.  
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• Tűz környezete: használjon vízsugarat, vagy vízködöt a tűz környezetében lévő 
tartályok hűtésére. 

• Különleges veszélyek: Tűz esetén veszélyes füstök keletkeznek. 
• Védőfelszerelés: ne menjen a tűz közelébe megfelelő védőruházat és 

légzőkészülék nélkül. 
• Speciális intézkedések: Óvatosan kezelje a kémiai tüzet.  

 
6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén:
 
• Általános óvintézkedések: Nagyon csúszós lehet, ha kiömlik. 
• Személyvédelmi óvintézkedések: Biztosítson megfelelő tisztítószereket a 

takarítóknak. Tilos a dohányzás.  
• Környezetvédelmi óvintézkedések: Akadályozza meg az anyag szennyvíz-csatornába

vagy bármilyen víztestbe kerülését és értesítse a hatóságokat, ha a tény 
esetleg bekövetkezik. 

• Tisztítási és összegyűjtési intézkedések: A kifolyt anyagot mihamarabb 
takarítsa fel, és megfelelő tartályba gyűjtse össze. 
 

6. Kezelés és tárolás: 
 

• Általános információ: Kerüljön el minden szükségtelen kitettséget. Tilos a 
dohányzás, és a nyílt láng használata. 

• Tárolás: tartsa a tartályt száraz, hideg, jól szellőző helyen. Tartsa távol 
közvetlen hőtől, szikrától, nyílt lángtól. Biztosítson helyi elszívást, vagy 
ventillációt, hogy csökkentse a gőzök koncentrációját. Tartsa távol ételektől, 
italoktól és állateledelektől. 

• Kezelés: Gondosan távolítsa el az anyagot a ruhából, szemből és bőrből. Mossa 
meg a termékkel érintkezett területeket szappannal étkezés, ivás, cigarettázás 
előtt és munkavégzés után. Használat során ne egyen és igyon. Ne lélegezze be 
a gőzöket, gázokat, füstöket és permetet. 
 

8. A kitettség ellenőrzése / személyvédelem:
 
   Személyi védelem 
• Légzésvédelem: Megfelelő használat és szellőzés esetén nem szükséges 

különleges védelem.  
• Kezek védelme: folyamatos, vagy hosszan tartó érintkezés esetén használjon 

védőkesztyűt. 
• Bőr védelme: folyamatos, vagy hosszan tartó érintkezés esetén viseljen 

védőruhát. 
• Szemek védelme: védőszemüvegre csak akkor szükséges, ha fröccsenés lehetséges, 

vagy köd. 
• Lenyelés: használat közben ne egyen, igyon, és ne dohányozzon. 
• Ipari higiénia: Biztosítson helyi elszívást, vagy megfelelő szellőzést. 

 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:
 
Halmazállapot 20oC-on: paszta    
Szín:                 fehér      
Szag:                 jellegzetes 
pH:                   nem alkalmazható 
Olvadási pont oC:      >220  
Sűrűség:              0,9 
Elegyedés vízzel:     nem elegyíthető vízzel 
 
10. Stabilitás és reakciókészség 
 
• Veszélyes bomlástermékek magas hőmérsékleten (>200oC): széndioxid, 

szénmonoxid. Toxikus gőzök. 
• Veszélyes reakciók: nem lépnek fel normál használat esetén. 
• Nem ajánlott anyagok: erős oxidáló anyagok. 
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• Tartsa távol közvetlen hőtől, szikrától, nyílt lángtól, közvetlen napfénytől. 
  

11. Toxikológiai információk: 
 
• Belélegzés: A gőzök, vagy köd belégzése magas hőmérsékleten légcső irritációt 

okozhat.  
• Bőrön: folyamatos, hosszan tartó érintkezés kiszáradást, repedezettséget 

okozhat.  
• Szem: Normál körülmények és rendeltetésszerű használat esetén nem jelent 

veszélyt.  
Lenyelés: Normál körülmények és rendeltetésszerű használat esetén nem jelent 
veszélyt. 
 

12. Ökológiai információk: 
 
• Termék: Akadályozza meg az anyag szennyvíz-csatornába vagy vízvezetékbe 

kerülését 
• Információk a környezeti hatásokról: vízzel nem elegyedik, tehát csak 

minimálisan bomlik le biológiailag. Az anyag, vizekre veszélyes komponenseket 
tartalmaz. 
 

13. Szempontok az ártalmatlanításhoz:
 
• Általános információ: Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével 

szabad. (98/2001. VI.15. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről). 

• Ártalmatlanítási mód: Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével 
szabad. (98/2001. VI.15. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről). 

• A használt, üres csomagolás megsemmisítése: Ártalmatlanítani a helyi előírások 
figyelembevételével szabad. (94/2002. V.5. Korm. rendelet csomagolási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól. 

• EWC kód meghatározása: A termékeknek a megfelelő EWC csoportba és így 
megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az 
anyagot kell elhelyezni, vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, 
kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. VII.18. és 
10/2002. III.26. KÖM rendeletek A hulladékok jegyzékéről).   

 
14. Szállításra vonatkozó i9nformációk:
 
ADR megjelölés:        - 
Szállítási megnevezés: nincs megjelölés 
 
15. Szabályozási információk 
 
• Jelölések:  nincs 
• R-mondatok: nincs 
• S-mondatok: nincs 
 
• Érvényes magyar törvények és rendeletek: 
• Veszélyes anyagok, készítmények:  

2000.évi XXV. törvény A kémiai biztonságról. 
44/2000.(XII.27.) EÜM, 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és 26/2007.(VI.7.) EÜM 
(1907/2006/EK szerint) rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól.  
25/2000.(IX.30.) EÜM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai 
biztonságáról. 

• Veszélyes hulladékok:  
16/2001.(VII.18.) és 10/2002. (III.26.) KÖM rendeletek A hulladékok 
jegyzékéről 
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98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről  
94/2002.(V.5.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól 

• Tűzvédelem: 
9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

• Munkavédelem: 
1993.évi XCIII. törvény és a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EÜM rendelet.   
 

16. Egyéb információ:
 
• További információk: nincsenek. 

 
Ebben a biztonsági adatlapban található információk a kiadás és a revízió 
időpontjában megfelelnek a valóságnak. Ezen adatok nem jelentenek garanciát 
egyetlen meghatározott terméktulajdonságra sem, és nem alapoznak meg 
törvényesen érvényes szerződéses viszonyt. 
 
Jelen biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsájtott biztonsági 
adatlap hű fordítása. 
 

  

 


