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1. Anyag megnevezése, forgalmazó 
 
Kereskedelmi név:  
Keleti lakk, nyerslakk 
 
Forgalmazó:  
HunNet Hungarian Networks Kft. 
Fegyvernek u.10. 
Budapest 
1116 
Telefon: +36 20 3668230 
Honlap: www.asztalos.hu  
Email: tajekoztatas@asztalos.hu 
 
Toxikológiai tanácsadás: 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
Nagyvárad tér 2. 
Budapest 
1096 
Telefon: +36 1 4766464, +36 80 201199 
 
2. Összetétel, összetevık adatai 
 
Elnevezések: 
Keleti lakk, urusi 
 
Vegyi jellemzés: 
Természetes, a lakkszömörce (Rhus verniciflua) és a 
viaszfa (Rhus succedanea) fanedvébıl nyert 
felületkezelı anyag. 
Átlagos összetétele: 
urusiol 65% CAS No. 0053537-59-5 
vízoldékony növényi gyanta 8% 
cukorfehérjék 2% 
lakkáz enzim 1%> CAS No. 0080498-15-3 
víz 25% 
 
3. Lehetséges veszélyek, kockázatok 
 
Bırrel, nyálkahártyákkal érintkezve túlérzékenységet 
okozhat. Lenyelve ártalmas. 
 
4. Elsısegélynyújtás 
 
Belégzéskor: A sérültet friss levegıre kell vinni.  
Rosszullét vagy légzési nehézség esetén azonnal 
kérjen orvosi segítséget. 

Bırrel való érintkezéskor: A szennyezett 
bırfelületet bı vízzel és szappannal lemosni. 
Szükség esetén forduljon szakorvoshoz. 
Szembejutáskor: A nyitott szemet bıséges folyó 
vízzel tizenöt percig öblíteni. Utána forduljon 
szakorvoshoz. 
Lenyeléskor: Ha az alany tudatánál van, a szájat 
vízzel kell átöblíteni. Az öblítıvizet nem szabad 
lenyelni. Forduljon szakorvoshoz. 

 
5. Tőzvédelmi intézkedések 
 
Megfelelı oltóközeg: 
Oltóhab, oltópor, széndioxid, vízpermet. 

 
Megfelelı védıfelszerelés: 
A termék égése során mérgezı gızöket fejleszt. 
Rendes védıfelszerelés, álarc és légzıkészülék 
használata szükséges. 
 
6. Véletlenszerő kiömlés esetén alkalmazandó 

intézkedések 
 
A keleti lakk száradó növényi gyanta, amely, ha 
érintetlenül hagyják, párás környezetben néhány 
nap alatt száraz, kemény filmet képez. 
A termék kiömlése vagy szivárgása esetén a 
személyzet kiürítése nem szükséges, azonban a 
szennyezett területet illetéktelenek elıl el kell zárni. 
Ha az anyag a padlóra kerül: viseljen 
csúszásbiztos, vízálló lábbelit, például 
gumicsizmát, valamint megfelelı vastag gumi 
védıkesztyőt. Jelentısebb mennyiség kiömlése 
esetén légzıkészülék viselése is szükséges. Az 
anyag felitatható papírtörlıkkel. Jelentısebb 
mennyiség esetén a lakk felitatásához használjon 
földet, homokot vagy egyéb közömbös 
itatóanyagot. A szennyezett felületet az anyag 
begyőjtése után fel kell mosni. A tisztításhoz 
használjon melegvizet és szappant vagy erıs lúgos 
tisztítószert. 
 
7. Kezelés és tárolás 
 
Kezelés: Tartsa tiszteletben a folyékony vegyi 
anyagok kezelésénél szokásos elıírásokat, viseljen 
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nem nedvszívó védıkesztyőt és védıszemüveget, 
szükség esetén légzıkészüléket. 
Tárolás: hővös, száraz, napfénytıl védett helyen, jól 
záródó mőanyag, üveg, mázas kerámia vagy 
rozsdamentes acél edényekben. Gyújtóforrásoktól 
távol tartandó. 
 
8. Kitettségi határértékek, személyi védelem 
 
Határértékhez kötött összetevı: nincs 
Légzésvédelem: nem megfelelı szellızés esetén 
szükséges 
Kézvédelem: megfelelı, nem nedvszívó védıkesztyő 
Szemvédelem: védıszemüveg 
Bırvédelem: szokványos munkaruházat 
 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
Halmazállapot: folyékony, olajos 
Állag: sőrő, mézszerően folyó emulzió 
Szín: sárga, sárgásbarna 
Szag: jellegzetes, édeskés 
Olvadáspont: nincs meghatározva 
Forráspont: nincs meghatározva 
Lobbanáspont: nincs meghatározva 
Öngyulladás: nincs meghatározva 
Gıznyomás: nincs meghatározva 
Robbanási határérték: nem alkalmazható 
Sőrőség 20 °C-nál: ~1,022 g/cm³  
Vízoldékonyság: részlegesen oldható 
Oldhatóság: alifás szénhidrogének és aromás 
oldószerek, részlegesen alkoholban 
 
10. Stabilitás és reakcióképesség 
 
Stabilitás: Rendes körülmények közt stabil 
Hıbomlás, veszélyes bomlástermékek: nem 
ismertek, égése során izgató hatású gázokat és 
gızöket fejleszt. 
Veszélyes reakciók: nem ismertek 
Kerülendı anyagok: nem ismertek 
 
11. Toxikológiai adatok 
 
A keleti lakk nem számít mérgezı anyagnak, 
azonban erısen túlérzékenyítı hatású, a 
mérgesszömörcében (Rhus toxicodendron, Rhus 

radicans) is megtalálható urusiolt tartalmaz, így az 
arra különösen érzékenyeknél anafilaxiás sokkot 
okozhat. 
Lenyelve: Nincs arra utaló adat, hogy a termék 
mérgezı lenne, azonban lenyelése rosszullétet, 
eszméletvesztést okozhat. 
Bırön: Lényegében nem mérgezı, de érzékeny 
bırön túlérzékenységi reakciókat okozhat. 
Bırre gyakorolt hatás: Rendes körülmények közt 
semmilyen. Arra érzékenyeknél érintkezés esetén a 
bırön vörösödést, viszketést, duzzanatot okozhat. 
Belégzés: A lakk párája, gızei az arra 
érzékenyeknél fejfájást, rosszullétet, 
túlérzékenységi reakciókat okozhatnak. 
Szemben: Izgató. A nyitott szemet bıséges folyó 
vízzel kell néhány percig öblíteni, vagy szemtisztító 
folyadékkal kezelni.  
Egyéb: nem ismert 
 
12. Környezetvédelem 
 
Biológiai lebomlás: A termék biológiailag lebomló. 
Ökotoxicitás: A termék környezetre veszélyes 
összetevıket is tartalmaz. A termék csatornába, 
élıvízbe vagy talajba jutását kerülni kell. 
 
13. Ártalmatlanítás, hulladékkezelés 
 
A termék csatornába, élıvízbe vagy talajba jutását 
kerülni kell. A meg nem száradt lakk megfelelı 
éghetı oldószerrel elkeverve arra alkalmas 
égetımőben elégethetı. A megszáradt lakk és a 
beszáradt lakkot tartalmazó tárolóedény nem 
számít veszélyes hulladéknak. Hulladékkezelés a 
vonatkozó jogszabályok szerint. 
 
14. Szállítás 
 
Nincsenek szállítási korlátozások. 
 
15. Törvényi szabályozás 
 
Figyelmeztetı jelzés: 
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Veszélyleírás: Xi Izgató 
 
R-mondatok:  
R-22 Lenyelve ártalmas. 
R-42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat. 
R-43 Bırrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. 
 
S-mondatok:  
S-2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

S-23 A keletkezı gızöket nem szabad 
belélegezni. 
S-24/25 A bırrel való érintkezés és szembe 
jutás kerülendı. 
S-29 Csatornába engedni nem szabad. 
S-37 Megfelelı védıkesztyőt kell viselni.  
S-45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal 
orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a termék 
címkéjét, leírását meg kell mutatni. 
 
16. Egyéb tudnivalók 
 
Kiadás kelte: 2010. I. 15. 

 

 
Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült. A biztonsági adatlapban 
foglalt információk, adatok és ajánlások, melyeket a kiadás idıpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerőnek tartunk, 
hozzáértı szakemberek jóhiszemő munkájából származnak. Ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként 
szolgálhatnak, a teljesség igénye nélkül. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt 
nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítıje, illetve az 
adatlapot aláíró cég - a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve - semmilyen közvetlen vagy 
közvetett felelısséget vagy garanciát nem vállal a termék minıségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a 
biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás idıpontjában maradéktalanul pontosnak és 
helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítıje, illetve az adatlapot kibocsátó gyártó/forgalmazó cég nem vonható 
felelısségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez 
kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A 
biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és 
kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végzı felelıssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos 
jogszabályi elıírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik. 

 
 
 
 


