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1. Készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása:

Kereskedelmi elnevezés: HŐÁLLÓ SZILIKON 200 ml kartus
Cikkszám: LOS 300-SD
Gyártó, szállító cég:
Cím:
Telefon:
Fax:

EURO-LOCK GmbH
Kamener Str. 33. D-59368 Werne
02389/400400
02389/400444

Importáló cég:

Cím:
Telefon/Fax:

Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselet
9700 Szombathely Nádasdy F. u. 27.
+36 94 789350

Sürgősségi telefon:

Telefon:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
(36) 80/201-199
(36-1-) 476-6464

2. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/ információ:

Kémiai összetétel: Polidimetil-sziloxán, töltőanyagok, segédanyagok és acetoxiszilán
térhálósítóból álló keverék.

Veszélyes összetevők:
<5% Etiltriacetoxi-szilán CAS-szám: 17689-77-9

EINECS-szám: 241-677-4
EU-jel: C
R-mondat: 14-34

3. A veszély azonosítása:

EU-jel: -

Speciális veszélyek emberre és környezetre: -
Lehetséges veszélyek: Szem- és bőrizgató hatású lehet, izgathatja a légutakat.

4. Elsősegély és intézkedések:

Belélegezve: A sérültet friss levegőre kell vinni. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell
fordulni.

Szemmel érintkezve: A szemet bővízzel azonnal ki kell öblíteni (a szemhéjak széthúzása
mellett) legalább 15 percen keresztül. Tartós panaszok esetén
szemorvoshoz kell fordulni.

Bőrrel érintkezve: A szennyezett bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni. Tartós
panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. A szennyezett ruhát azonnal le
kell venni.

Lenyelve: A termék véletlen lenyelés esetén a szájüreget ki kell öblíteni vízzel.
Orvost kell hívni és a Biztonsági adatlapot meg kell mutatni.



BIZTONSÁGI ADATLAP
HŐÁLLÓ SZILIKON

Dátum: 2007.05.21. Verzió: 1 Oldal: 2/5

5. Tűzvédelmi intézkedések:

Oltóanyag: CO2, oltópor, oltóhab vagy vízpermet.
Nem alkalmas oltóanyag: vízsugár
Védőfelszerelés: Védőruhát és légzésvédőt viselni kell.

6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén:

Személyre vonatkozó
óvintézkedések:

Megfelelővédőruházatot kell viselni, lásd: 8. pontban (szem- és
bőrvédelem) leírtakat.

Környezetre vonatkozó
óvintézkedések:

A terméket élővízbe, közcsatornába vagy talajba engedni nem szabad.

Intézkedés tisztításra,
összegyűjtésre:

A kiömlött anyagot mechanikusan össze kell szedni és egy erre a célra
felcímkézett edényzetben kell gyűjteni ártalmatlanításig. A maradékot
homokkal vagy száraz földdel fel kell szedni.

7. Kezelés és tárolás:

Biztonságos kezelés: Megfelelően szellőztetésről gondoskodni kell. Kerülni kell a bőrrel és
szemmel való érintkezést. Nem szabad lenyelni. Alkalmazás vagy
szilárdulás alatt csekély mennyiségűecetsav szabadul fel.

Raktári rend és a tartályok
tárolása:

Az edényzet zárva tartandó. Tárolási hőmérséklet +5 - +25°C-nál!
Gyújtó és hőforrástól, nedvességtől távol tartandó.

8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem:

Munkahelyen megengedett levegőkoncentráció határérték: Ecetsav: ÁK=25 mg/m3, CK=25 mg/m3

Légzésvédelem: A gőzt nem szabad belélegezni. Megfelelőszellőztetésről gondoskodni
kell.

Szemvédelem: Védőszemüveg. Kerülni kell a szemmel való érintkezést.
Bőrvédelem: Védőkesztyű. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést.

Az alkalmas védőkesztyűkiválasztásánál ne csak az anyagot, hanem
további minőségi ismertetőjeleket és a gyártókat is vegyük figyelembe.
A kesztyű anyagának áthatolási ideje: pontos áthatolási időt a
védőkesztyűgyártójától kell beszerezni és be is kell tartani

Higiénés intézkedések: Munka után és munkaszünetek előtt kezet kell mosni. Munkahelyen
enni, inni és dohányozni nem szabad. Nem szabad szennyezett kézzel a
szemhez nyúlni.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: Paszta
Szín: piros
Szag: Ecetsavszerű
Lobbanáspont: Nem alkalmazható.
Gyulladási hőmérséklet: +400oC
Robbanási határértékek: Alsó: - Felső: -
Sűrűség: 1,2 g/ml
Oldhatóság vízben: Nem keverhető
Keverhetőség szerves oldószerben: igen
VOC-érték: 0 %

10. Stabilitás és reakciókészség:

Távol tartandó körülmények: Nem ismertek.
Veszélyes bomlástermék: Szilárdulás közben ecetsav képződik.
Távol tartandó anyagok: Víz, bázikus anyagok, alkoholok.

11. Toxikológiai információk:

Termék információ Ecetsav Etiltriacetoxi-szilán
Akut oral LD50 (mg/kg) 3310 (patkány) 2415 (patkány)
Akut dermal LD50 (mg/kg) 1060 (nyúl) Nem ismert
Akut belélegezve LC50 (mg/l 160000 (4 óra) Nem ismert

Egyéb információ: nincs

12. Ökológiai információ:

Vízveszélyeztetési osztály: (1) enyhén vízveszélyeztető(gyártó adata).

Ne engedjük szennyvízbe, lefolyóba vagy nyílt vizekbe.
Biológiai lebonthatóság: Szilikon tartalma biológiailag nem bomlik le.

13. Szempontok az ártalmatlanításhoz:

Termékkel kapcsolatos javaslat: Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad.
(98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről.)

Hulladékkulcs meghatározása: EWC- kód: 08 04 09* Szerves oldószereket vagy más veszélyes
anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai.
Ennek a terméknek a megfelelőEWC csoportba és így megfelelőEWC
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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.

Szennyezett csomagolással
kapcsolatos javaslat:

Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad.
(94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének
részletes szabályairól.)

14. Szállításra vonatkozó információ:

Szállítás szempontjából nem veszélyes árú.

15. A szabályozásra vonatkozó információ:

EU-jel: -

R-mondatok: -

S-mondatok: -

Érvényes magyar törvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(VI.24.) ESzCsM és a
73/2004.(VII.11) ESzCsM 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.
13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet
módosításáról.

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

Tűzvédelem: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet
Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

16. Egyéb információ:

A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági
követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási
tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások
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ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő
felhasználásából eredőkockázatokra.

A veszélyes összetevők R mondatai:
R 14 Vízzel hevesen reagál.
R 34 Égési sérülést okoz.

Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján vegyi anyaghoz.
A külföldi biztonsági adatlap (2007.05.17.) alapján készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt.
(1073 Budapest, Dob u. 66.)

Nyomtatási dátum: 2007.05.23.


