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Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. 
Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a 

gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az 
adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbafestés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben 

hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy 
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Naturillo kft. 
naturillo.hu 
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Termékleírás 
A balzsam terpentinolajat vízgőz desztillációval extrahálják a különféle 
fenyőfélék gyantájából (balzsam). 
Az erdeifenyő esetében ez általában kb. 70% gyantából és 30% 
terpentinolajból áll. A világ fenyvesei évmilliók óta évente több millió 
tonna terpentinolajat bocsátanak ki a légkörbe a légkör károsítása 
nélkül. 
A balzsam terpentinolaj tiszta, vékony olaj, sajátos, átható friss illattal 
és keserűen éles ízzel. A világon évente kb. 300 000 tonnát párolnak le. 
Mennyiségi szempontból a terpentinolaj a legfontosabb illóolaj. A fő 
termelők az Egyesült Államok, a világ termelésének mintegy felével. 
Szintén jelentős előállítók a volt Szovjetunió országai, Skandinávia, Kína, 
Portugália és  Spanyolország. 

 

Felhasználása 
Kreidezeit keményolajok, lazúrok  és fedőfestékek és viaszok, valamint 
természetes olajok (lenolajkence, lenolaj- és tungolaj -standolaj) 
hígításához. A terpénekkel oldható természetes gyanták (pl. 
kolophonium és dammar) feloldásához. 

A fentitermékekkel való munka után az eszközök tisztításához, 
zsíroldásra, folteltávolításra. 

 

Összetétele. (Volldeklaration) 
kétszer rektifikált balzsamterpentinolaj DAB9* 
*Német gyógyszerkönyv  
 
 
 

Kiszerelések 
• Art. Nr. 446 0,5l 

• Art. Nr. 447    1l 

• Art. Nr. 448    5l 
 
 

Tárolás, minőségmegőrzési idő 
Száraz, hűvös, de fagymentes helyen légmentesen lezárva a gyártástól 

számított legalább 2 év. Gyártási idő (nap hónap év) lásd a 

csomagoláson. 

 

Figyelmeztetések 
Ügyeljen a természetes anyagok esetleges allergiájára. A terméknek 
jellegzetes intenzív illata/szaga  van. Tárolja gyermekektől elzárva. 

Termékmaradványok ártalmatlanítása 

Ne dobja a termék maradványait a szennyvízbe, hanem tartsa 
légmentesen lezárva és később használja fel. Tegyen teljesen üres 
edényeket a szelektív gyűjtőkbe. A festék- és lakkmaradványok 
ártalmatlanítására vonatkozó mindenkor hatályos hatósági előírásokat 
be kell tartani. 
 
 

 

 

Veszélyek 
• H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
• H302 – Lenyelve ártalmas. 

• H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

• H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas. 

• H315 – Bőrirritáló hatású. 

• H319 – Súlyos szemirritációt okoz. 

• H332 – Belélegezve ártalmas. 

• H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

• EUH 208 Balzsamterpentin olajat tartalmaz. Allergiás reakciót 
válthat ki. 

Biztonsági előírások 
• P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 

• P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ 
hallásvédelem/… használata kötelező. 

• P301+310 – LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

• P303+361+353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes 
szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni 
vízzel [vagy zuhanyozás]. 

• P305+351+338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel 
több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, 
ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

• P312 – Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

• P331 – TILOS hánytatni. 

• P333+313 – Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi 
ellátást kell kérni. 

• P405 – Elzárva tárolandó. 

• P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 
helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak 
(meghatározandó) megfelelően. 

 

 

veszély 


