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Biztonsági adatlap 
 
 

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

1.1 Termékazonosító:  Termospray GOLD 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: Megkönnyíti a hőátadást az 

elektronikus alkatrészek és a hűtőborda között. 

Ellenjavallt felhasználása: Nincs megadva. 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

Gyártó: AG Termopasty Grzegorz Gąsowski 

18-100 Łapy, ul. Harcerska 8, tel/fax (0 85) 715 33 28 

Forgalmazó: Jet Elektronic Kft. 
4553 Apagy, Nagymező u. 2-4. 
(42) 700-026, 20/227-41-15 
rendeles@jetelektronic.hu 

1.4 Sürgősségi telefonszám: 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel.: (36 1) 476 6464, (36 80) 201 199 

2. A veszély meghatározása 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:  F+ - Fokozottan tűzveszélyes 

N – Környezetre ártalmas 

 R12 – Fokozottan tűzveszélyes 

 R50/53 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre./A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

  Megfelelő használat mellett nem jelent veszélyt az emberi egészségre. 

Környezeti veszélyek: Nagyon mérgező a vízi élőlényekre, hosszú távú károsodást okozhat a vízi 

szervezetekben. 
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Fizikai/kémiai veszélyek: 

Rendkívül gyúlékony. Nyomás alatt lévő tartály, felszúrni, ütögetni, elégetni még üres állapotban is 

tilos. Ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek.  

A termék kötelezően címkézendő. 

2.2 Címkézési elemek:  

Cink-oxidot tartalmaz. 

 N – Veszélyes a környezetre.  F+ - Rendkívül gyúlékony. 

R50/53 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, hosszútávú károsodást okozhat a vízi környezetben. 

S mondatok: 

S60 – Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 

S61 – Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni. (Biztonsági adatlap.).  

2.3 Egyéb veszélyek: Nincs egyéb veszély. 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.1 Anyagok: nem alkalmazható. 

3.2 Keverékek: Veszélyes összetevők: 

 

 

Termék azonosító 

 

Százalék 

% 

 

Besorolás a 

67/548/EGK 

szerint 

CLP osztályozás 

Veszélyességi 

osztály és kategória 

kódok 

Veszély 
típusát jelző 

kódok 
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Propán és bután keveréke 

CAS szám: 106-97-8/74-
98-6 
WE szám: 203-448-7/200-
827-9 
Index szám: 601-003-00- 
5/601-004-00-0 

40-60 

F+, R12 

 
 

Flam. Gas 1 

Press. Gas 

 

H220 

Fehér cink-oxid: 

CAS szám: 1314-13-2 
WEszám: 215-222-5 
Index szám: 030-013-00-7 

10-30 

N; R50/53 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

 
H400 

H410 

Izopropil-alkohol: 

CAS szám: 67-63-0 

WE szám: 200-661-7 
Index szám: 603-108-00-1 

 

1-2 

F; R11 

Xi, R36, R67 

Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 

STOT SE 3 

 
 

H225 
H319 
H336 

 

 

 

4. Elsősegélynyújtás 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 

Ha bőrre kerül: A szennyezett felületet papírral vagy ronggyal törölje le és mossa meg meleg 

szappanos vízzel. Ha az irritáció továbbra is fennáll forduljon orvoshoz. 

Szembe jutva: Azonnal öblítse ki bő vízzel legalább pár percig. Ha az irritáció továbbra is fennáll, 

forduljon orvoshoz. 

Belégzés:  Ha szédülést vagy émelygést tapasztal, menjen ki a friss levegőre, ha a tünetek továbbra 

is fennállnak forduljon orvoshoz. 

Lenyelés esetén: Mivel a termék aeroszol formájában jelenik meg, így a lenyelés nagyon 

valószínűtlen. Öblítse ki a száját vízzel. Nem szabad hánytatni. Forduljon orvoshoz. Adjon 

információt a termékről az orvosnak. 
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4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:  

Bőrrel való érintkezés: Irritáció, érzékenység. 

Szeme jutásnál: könnyezés, irritáció lehetséges. 

Légző rendszer: Irritáció léphet fel a nyálkahártya felső traktusában a légutaknál. 

Emésztőrendszer: Lenyelve gyomorbetegséget okozhat.  

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kezelésről a beteg 

állapotfelmérése után az orvos dönt. 

5. Tűzvédelmi intézkedések 

5.1 Oltóanyag: Szórt vízsugár, alkohol ellenálló hab, széd-dioxid, poroltó. Ne használjon folyamatos 

vízsugarat az oltáshoz. 

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Fokozottan tűzveszélyes. A víz 

hatástalan lehet oltóanyagként. Az égés során szén-oxidok (CO, CO2), szilícium-dioxid (SiO 2) 

keletkezhetnek. 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: Tűz esetén káros anyagok keletkezhetnek. Szükség esetén használják a 

megfelelő védőfelszereléseket. Ne engedjék az oltóanyagot  bejutni a csatornahálózatba és 

vízfolyásokba. Értesítsék a szomszédságot a tűzről. Utasítsanak minden ott tartózkodó személyt, aki nem 

a tűzoltás részese, hogy távozzon a helyszínről, az esetleges veszély elkerülése érdekében. Szükség 

esetén értesítsék a társhatóságokat. 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Azon személyek esetében, 

akik nem tagjai a mentő csapatnak, kérjenek segítséget: értesítsék a vészhelyzetnek megfelelő 

szolgáltatást. Akik nem vesznek részt a mentésben, hagyják el a baleset helyszínét. Személyek 

megsegítése: Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről, használjanak egyéni védőfelszerelést. 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Vészhelyzet esetén próbálja elkerülni a szennyező anyag környezetbe 

való jutását. Ügyeljen termék ne kerüljön a csatornába, felszíni és felszín alatti folyóvizekbe és a talajba. 

Próbálja összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. 
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6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: A termék  hermetikusan lezárt 

aeroszolos palackban kerül forgalomba, így ebben az esetben a szivárgás nem valószínű. A tartály 

távolítsa el a környező gyújtóforrásoktól, és gondoskodjon megfelelő szellőztetésről.  A kiömlött anyagot 

gyűjtse össze egy semleges abszorbens anyaggal mint pl.: homok.  Helyezze el egy arra megfelelő 

konténerben újrahasznosítás céljából. 

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Lásd a 13. szakaszt az ártalmatlanításra vonatkozóan. Lásd a 8. szakaszt a 

védelmi intézkedésekre vonatkozóan. 

7. Kezelés és tárolás 

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Csak jól szellőző helyen – megfelelő szellőzés 

mellett használja. Tárolja légmentes, zárt térben. Kerüljük a szembe jutást. Kerülje a tartós vagy 

ismételt érintkezést a termékkel. Kerülje a termék kiömlését. Tartsa távol meleg, forró felületektől 

és nyílt lángtól. Ne permetezze nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra. 

7.2 A biztonságos tárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: tárolja jól szellőző hideg, száraz 

helyen. Ha nem használja, a tartályokat légmentes, zárt állapotban kell tárolni. 

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Megkönnyíti a hőátadást az elektronikus 

alkatrészek és a hűtőborda között. Kizárólag professzionális felhasználásra. 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1  Ellenőrzési paraméterek 

 Az anyag 

neve 

CAS szám TLV-TWA TLV-STEL TLV-CL 

1 2- Propanol 67-63-0 900 mg/m3 1200 mg/m3 nem található 

2 Propan 74-98-6 1800 mg/m3 nem található nem található 



Elkészítés időpontja:2013.02.12 
Felülvizsgálat dátuma: 
Verzió:1.0 
Fordítás készült:2013.09.20 

 

Oldal 6 / 11 
 

 

8.2 Az expozíció mértéke 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Megjelenés: paszta, fehér, az aeroszol formájában 

pH: nem értelmezhető 

Forráspont: nem alkalmazható 

Lobbanáspont nincs megadva 

Gyulladási hőmérséklet: nincs meghatározva 

Robbanási határok: nem alkalmazható 

Gőznyomás: nincs meghatározva 

Sűrűség: Nincs meghatározva 

Gőzsűrűség: Nincs meghatározva 

Oldhatóság vízben: nem oldódik 

Párolgási sebesség: nincs megadva 

Illékony vegyületek: nem alkalmazható 

Viszkozitás: Nincs megadva 

Termikus vezetőképesség: 1,5 W / m-K 

Működési hőmérséklet-tartomány: - 30 ~ 300 ° C 

9.2 Egyéb információk: nincsenek további vizsgálati eredmények. 

10. Stabilitás és reakciókészség 

10.1 Reakciókészség: nincs információ 

10.2 Kémiai stabilitás: Stabil, megfelelő tárolási és felhasználási körülmények között. 

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes polimerizáció nem várható. 

10.4 Kerülendő körülmények:  Magas hőmérséklet, gyújtóforrás, nyílt láng, közvetlen napfény. 

3 N-butan 106-97-8 1900 mg/m3 3000 mg/m3 nem található 

4 Cink-oxid 1314-13-2 5 mg/m3 10 mg/m3 nem található 
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10.5 Nem összeférhető anyagok: Kerülje az érintkezést erős oxidálószerekkel és erős savakkal 

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Szén-oxidok, szilícium-dioxid. 

11. Toxikológiai adatok 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

a) akut toxicitás: nincs információ 

Veszélyes összetevők 

Cink-oxid: 

LD50 (szájon át, patkányon tesztelve) :>2000mg/kg 

LD50(belélegezve,patkányon tesztelve):>5.7mg/l 

LOAEL(legalacsonyabb mérgezéses dózis) >5 mg/m3  

Propán-2-ol 

LD50(szájon át, patkányon tesztelve) = 5045 mg/kg 

LC50(patkány,belégzés) – nem áll rendelkezésre adat 

LD50(patkány, szájon át) = 12800mg/kg 

Propán: Szagküszöbérték: 9022-36088 mg/m3 

Bután:  szagküszöbérték: 6240 mg/m3 

LC50 (patkány, belégzés) 658.000 mg/m3 (4óraí9 

b) bőrirritáció: nem kimutatott 

c) maró hatás: nem kimutatott 

e) ismételt dózisú toxicitás: nincs adat 

f) rákkeltő hatás: nem kimutatott 
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g) mutagenitás: nem jelenik meg 

h) reprodukciót károsító hatás: nem kimutatott 

Nem tartalmaz olyan összetevőt, amely rákkeltőnek, mutagénnek minősül vagy reprodukciót 

károsító hatással rendelkezne. 

Belégzés: Irritációt okozhat a nyálkahártyán a felső légutakban. 

Bőrrel érintkezve: Kerülje a bőrkontaktust. Irritációt okozhat a bőrön. A termék hosszan tartó 

használatának következtében bőrszárazság és a bőr berepedezése alakulhat ki. 

Szembe jutva:  Ne kerüljön szembe. Irritálhatja a szemet, kivörösödhet tőle a szem.  

Lenyelés:  A lenyelés elég valószínűtlen. Ha mégis megtörténik zavart okozhat az 

emésztőrendszerben. Sürgősen keressen fel egy orvost! 

12. Ökológiai információk 

Nagyon mérgező a vízi organizmusokra, hosszú távú károsodáshoz okozhat a vízi környezetben. 

12.1 Toxicitás 

TOXICITÁS: 

Cink-oxid: 

Halakra nézve: LC50 Oncorhybchus mykiss (Szivárványos pisztráng) adag 1,1 mg / l 96 óra 

Daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre: EC50 Daphnia magna adag> 1,0 mg / l, 48 óra 

Az alga: IC50 Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga): egy adag 0,17 mg / L 72h 

propán-2-ol- 

Akut toxicitás (LC50/96 h) hal Ponty - 9640 mg / l 

Mérgező koncentrációs határérték: 

- Hal L.idus melanotus - 7020 mg / l (LC0/48 h) 

- Daphnia magna - 5102 mg / l (EC0/24 h) 

- Pseudomonas putida - 1050 mg / l 

- Algák: Scenedesmus quadricauda - 1800 mg / l, Microcystis aeruginosa - 1000 mg / l 

- Protozoonok: E.sulcatum - 4930 mg / l, Uronema parduczi - 3425 mg / l 

Halálos koncentráció: 

- Hal L.idus melanotus - 8970 mg / l (LC50/48 h), 9750 mg / l (LC100/48 h) 
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- Daphnia magna - 9714 mg / l (EC50/24 h),> 10,000 mg / l (EC100/24 h) 

propán: 

Daphnia toxicitás: Daphnia Magna minőség 9.3 / 19mg/1/48h 

Toxicitás algákra: 12/13mg/l/72h 

bután: 

Daphnia toxicitás: Daphnia Magna fokozat 10.6 mg/L/48h 

Toxicitás algákra: 7.15 mg/l/72h 

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: 2-propanol: magas mobilitást mutat a talajban. A párolgása 

különösen magas. A felezési idő 1-48 nap. Levegőben a felezési idő becslések szerint 3.2 nap. 

COD: 2.22 mg/mg BOI5: 1.72 mg/1 

Biológiai lebomlás: 99.0% /21 nap 

Propán: biológiai lebomlása előfordulhat a vízben és a talajban is, de a legfontosabb a levegőben 

való szivárgása.  A levegőben fotokémiai disszociáció és hidroxil gyökök keletkezhetnek. A felezési 

ideje 13 nap.  

Bután: A degradációs folyamatainak mértéke hasonló a propánéhoz. Minden összetevő magas 

képességet mutat a párolgásra. 

12.3 Bioakkumulációs képesség: 2-propanol:  log Po/w: 0,05 

BCF: nem elérhető 

alacsony bioakkumuláció (log Po/w<1) 

Propán/bután: a bioakkumuláció a vízi környezetben elhanyagolható.  

12.4 A talajban való mobilitás: nincs adat 

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat 

12.6 Egyéb káros hatások: nincs adat. 

13. Ártalmatlanítási szempontok 

13.1 Hulladékkezelési módszerek: Tárolja az eredeti tartályában. Az előírásoknak megfelelően 

semmisítse meg. Az üres tartályt is a szabályoknak megfelelően tárolja, semmisítse meg.  

14. Szállításra vonatkozó információk 
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14.1 UN-szám: UN1950 

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: tűzveszélyes aeroszol 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály:2 

14.4 Csomagolási csoport:- 

14.5 Környezeti veszélyek: nem veszélyes a környezetre. 

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs információ 

14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás:nincs információ 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 

16. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK 

irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 

szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) a GHS osztályozási 

kritériumainak és címkézési szabályainak figyelembevételével harmonizálja a Közösségen belül az anyagok, 

keverékek és egyes meghatározott cikkek osztályozására és címkézésére vonatkozó rendelkezéseket és 

kritériumokat. 

 

16.1 Kémiai biztonsági értékelés: nem került rá sor. 

17. Egyéb információk 

 
R és H mondatok: 
R11 – tűzveszélyes 
R12- Fokozottan tűzveszélyes 
R36- Szemizgató 
R50/53 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, hosszan tartó káros hatással van a vízi környezetre. 
R67- A gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak. 
H220 – Fokozottan tűzveszélyes gáz 
H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék 
H319 – Szemirritáló hatású 
H336 – Álmosságot és szédülést okozhat 
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H400 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre 
H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okozhat. 
 
Rövidítések: 
 
F+ - Fokozottan tűzveszélyes 
F – Tűzveszélyes 
Xi – Irritatív 
N – Környezeti veszély 
Flam.Gas 1 – Tűzveszélyességi osztály 1 
Pres.Gas – Magasnyomású gáz 
Flam. Liq 2 – Tűzveszélyes folyadék oszály2 
Eye irrit. 2 – Szemirritáció 2 
STOT SE 3 – Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció egy időben, kategória 3 
Aquatic Acute 1 -  Veszélyes a vízi környezetre 1 kategória 
Aquatic Chronic 1 – Veszélyes a vízi környezetre 1 kategória 
WEL – Munkahelyi expozíciós hatáérték 
WEL – Ideiglenes munkahelyi expozíciós határérték 
ACC – Plafon határérték 


