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

Probau Sanitär Silikon ECO

1.1. Termékazonosító

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználása

Szilikon, ecetsavas térhálósodású

Nincs, használat a rendeltetésnek megfelelően.

Nem tanácsolt alkalmazások

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KGTársaság:

Cím: Mühleneschweg 6

49090 OsnabrückVáros:

+49 541 601-601 Telefax:+49 541 601-853Telefon:

e-mail (Felelős személy): info@quick-mix.de

+49 551-19240 GIZ Nord1.4. Sürgősségi telefonszám:

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.2. Címkézési elemek

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

EUH208 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Különleges keverékek kivételes címkézése

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Veszélyes anyag

TömegAlkotóelemekCAS-szám

EK-szám Indexszám REACH-szám

GHS osztályozás

17689-77-9 Triacetoxi-etil-szilán 1 - < 3 %

241-677-4 01-2119688178-15

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1; H302 H314 H318 EUH014

540-97-6 Dodecamethylcyclohexasiloxan 0,1 - < 1 %

208-762-8 01-2119517435-42

7631-86-9 Szilícium-dioxid, kripto-kristályos szilícium-dioxid  < 0,1 %

231-545-4 01-2119379499-16

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.
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További információ

A keverék a következő anyagokat tartalmazza, melyek a PBT és/vagy a vPvB REACH, XIII. melléklet 

feltételeinek megfelelnek.: Dodecamethylcyclohexasiloxan

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot 

kell kérni.

Általános tanács

Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani.

Belélegzés esetén

Mechanikailag eltávolítani (pl. az érintett bőrfelületet vattával felitatni), ezután vízzel és enyhe tisztítószerrel 

alaposan lemosni. Nem szabad lemosni a következővel: Oldószerek/Hígítók Bőrirritáció esetén orvoshoz kell 

fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén

Szembejutás esetén a szemeket nyitott szemhéjak mellett öblítse elegendő ideig vízzel, majd rögtön forduljon 

szemorvoshoz.

Szembe kerülés esetén

Rögtön a szájat kiöblíteni és sok vizet itatni. TILOS hánytatni. Azonnal orvost kell hívni.
Lenyelés esetén

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Ezideig tünetek nem ismertek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Permetező vízsugár, Poroltó, alkoholálló hab., Széndioxid (CO2).

A megfelelő oltóanyag

Teljes vízsugár

Az alkalmatlan oltóanyag

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Ecetsav

Az oltóvízet nem szabad a csatornarendszerbe vagy a természetes vizekbe engedni. Környezeti levegőtől 

független légzőkészülék (izoláló készülék) (EN 133)

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A bőrrel való érintkezés kerülendő. Kerülni kell a szembe jutást. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem 

szabad belélegezni. Különösen nagy az elcsúszás veszélye a termék kiömléskor/elszóródása esetén.

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Mechanikusan felitatni és alkalmas tartályokban 

ártalmatlanításra elszállítani.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Vízzel nem utánöblíteni. Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. A 

beszennyeződött tárgyakat és padlózatot a környezetvédelmi előírások betartásával alaposan megtisztítani. 

Az összes szikraforrást el kell távolítani.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
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Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

Biztonságos kezelési útmutatás

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Ne tárolja a terméket folyosókon és lépcsőkön. Csak az eredeti tartályban tartandó.

A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése

Összeférhetetlen anyagoktól a 10 pont szerint tartsuk távol.

Utalások az együtt-tárolásra

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

A tárolási feltételekre vonatkozó további információk

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Ragasztó anyagok, szigetelőanyagok

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

DNEL-/DMEL-értékek

CAS-szám Megnevezés

DNEL típus Expozíciós út Hatású Érték

17689-77-9 Triacetoxi-etil-szilán

Fogyasztó DNEL, akut belélegzéses helyi 65 mg/m³

Fogyasztó DNEL, hosszútávú belélegzéses helyi 10,8 mg/m³

Munkavállaló DNEL, hosszútávú belélegzéses helyi 32,5 mg/m³

7631-86-9 Szilícium-dioxid, kripto-kristályos szilícium-dioxid

Munkavállaló DNEL, akut belélegzéses helyi 4 mg/m³

Munkavállaló DNEL, hosszútávú belélegzéses helyi 4 mg/m³

PNEC-értékek

MegnevezésCAS-szám

Környezet-kompartiment Érték

17689-77-9 Triacetoxi-etil-szilán

Édesvíz 0,2 mg/l

Tengervíz 0,02 mg/l

Édesvízi üledék 0,16 mg/kg

Tengervízi üledékek 0,016 mg/kg

Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben 1 mg/l

Talaj 0,031 mg/kg

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Légzésvédő készülék viselése szükséges: határérték-túllépés

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Akakályozzuk meg a bőrrel és a szemmel való érintkezést. A gőzt lélegezzük be. Munka közben ne együnk és 

Egészségügyi intézkedések
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igyunk - ne dohanyozzunk.

Jól záró védőszemüveget használjunk.

Szem-/arcvédelem

Megfelelő kesztyűtípus: NBR (Nitrilkaucsuk), Butilkaucsuk, CR (polikloroprén, kloroprénkaucsuk)  

A kesztyű anyagának vastagsága: >0,5 mm 

Áthatolási idő (maximális viselési időtartam): >480 min 

Szükséges tulajdonságok: Speciális felhasználás esetén ajánlatos az egyes védőkesztyűk vegyszerálló 

tulajdonságait a kesztyű gyártójával tisztázni.

Kézvédelem

Csak jól illő, kényelmesen hordható és tiszta védőruhát szabad viselni.

Bőrvédelem

Nem szükséges.

Légutak védelme

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Ha az anyag folyóba, tóba vagy csatornába bekerült, akkor 

arról tájékoztassuk a helyi törvények szerint illetékes hivatalokat.

Környezeti expozíció ellenőrzések

lásd a színt a csomagoláson

PasztaFizikai állapot:

Szín:

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

ecetes szúrósSzag:

pH-érték: <7

Állapotváltozások

<-40 °COlvadáspont:

nincs meghatározvaKezdeti forráspont és 

forrásponttartomány:

nem alkalmazhatóSzublimációs pont:

nem alkalmazhatóLágyuláspont:

nem alkalmazhatóPour pont:

naGyulladáspont:

Tartós éghetőség: Nem állnak rendelkezésre adatok

Tűzveszélyesség

>440 °Cszilárd:

nem alkalmazhatógáznemű:

nem alkalmazhatóRobbanási határok - alsó:

nem alkalmazhatóRobbanási határok - felső:

400 °CGyulladási hőmérséklet:

Öngyulladási hőmérséklet

nem alkalmazhatószilárd:

nem alkalmazhatógáznemű:

Gőznyomás: nem alkalmazható

Sűrűség: 1,02 g/cm³

Ömlesztési sűrűség: nem alkalmazható

Vízben való oldhatóság: nem alkalmazható

Dinamekus viszkozitás: 800000 mPa·s

Kinematicus viszkozitás: na
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Kifutási: na

nem alkalmazhatóOldószer szétválás vizsgálat:

9.2. Egyéb információk

semmiféle/Semmiféle

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.2. Kémiai stabilitás

A keverék az alábbiakban ajánlott raktározási, használati és hőmérsékleti feltételek alatt vegyileg stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismertek.

Nedvességtől védendő. 

Hőhatástól távol tartandó.

10.4. Kerülendő körülmények

Nem összeférhető anyagok: Oxidálószer, erős, alkáliák (lúgok), Savak

10.5. Nem összeférhető anyagok

Rendeltetésszerű kezelésnél és raktározásnál veszélyes reakciók nem lépnek föl.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

ATEkeverék bevizsgálva

Dózis Faj Forrás

LD50, szájon át kiszámolt.>2000 mg/kg

AlkotóelemekCAS-szám

ForrásFajDózisExpozíciós út Módszer

17689-77-9 Triacetoxi-etil-szilán

PatkányLD50 1460 

mg/kg
szájon át

540-97-6 Dodecamethylcyclohexasiloxan

PatkányLD50 >2000 

mg/kg
szájon át

7631-86-9 Szilícium-dioxid, kripto-kristályos szilícium-dioxid

PatkányLD50 >5000 

mg/kg
szájon át OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)

NyúlLD50 >6000 

mg/kg
bőrön át

belélegzés (4 h) 

aeroszol

LC50 >0,139 

mg/l

Patkány

Izgató és maró hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Szembejutás esetén: Nem izgató. Toxikológiai vizsgálatokon alapuló osztályozás. 

A bőrrel való érintkezés: Nem izgató. Toxikológiai vizsgálatokon alapuló osztályozás.
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Szenzibilizáló hatások

2-Oktil-2H-izotiazol-3-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Toxicitás élővizekre: tartalom: Biológiailag nem lebomló anyag.  Eddigi tapasztalatok alapján a halakra nem 

mérgező.

CAS-szám Alkotóelemek

[h] | [d]A vízi környezetre 

mérgező

Dózis ForrásFaj Módszer

Triacetoxi-etil-szilán17689-77-9

Akut hal toxicitás 96 hLC50 251 mg/l Brachydanio rerio 

(zebrahal)

Akut növekedés gátlási 

teszt, algán

72 hErC50 730 mg/l Scenedesmus 

subspicatus

Akut toxicitás crustacea 48 hEC50 620 mg/l Daphnia magna (nagy 

vizibolha)

Szilícium-dioxid, kripto-kristályos szilícium-dioxid7631-86-9

Akut hal toxicitás 96 hLC50 >10000 

mg/l

Brachydanio rerio 

(zebrahal)

OECD 203 (Fish, 

Acute Toxicity Tes

Akut növekedés gátlási 

teszt, algán

72 hErC50 >10000 

mg/l

OECD 201 (Alga, 

Growth Inhib. 

Test)

Akut toxicitás crustacea 48 hEC50 >10000 

mg/l

Daphnia magna (nagy 

vizibolha)

OECD 202 

(Daphnia sp. 

Acute Immobil

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem állnak rendelkezésre információk.

CAS-szám Alkotóelemek

ForrásÉrtékMódszer d

Értékeléséről

Triacetoxi-etil-szilán17689-77-9

     Regulation (EC)440/2008 C.4-A 74 21

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs.

A termék ellenőrzése nem történt meg. A termék konzisztenciája és csekélymértékű vízben oldhatósága miatt 

biodiszponibilitása nem valószinű.

12.4. A talajban való mobilitás

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A keverék a következő anyagokat tartalmazza, melyek a PBT és/vagy a vPvB REACH, XIII. melléklet 

feltételeinek megfelelnek.: Dodecamethylcyclohexasiloxan
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Nem állnak rendelkezésre információk.

12.6. Egyéb káros hatások

semmiféle/Semmiféle

További információ

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék

080410 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS 

NYOMDAFESTÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS 

FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; ragasztók és tömítőanyagok előállításából, 

kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket 

is beleértve); ragasztók és tömítőanyagok hulladéka, a 08 04 09 kódszám alatt szereplők kivételével

Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK 

(ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT; csomagolási 

hulladék (beleértve a szelektíven gyűjtött települési csomagolási hulladékot); műanyag csomagolási 

hulladék

150102

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

14.1. UN-szám: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

14.4. Csomagolási csoport: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Belvízi szállítás (ADN)

14.1. UN-szám: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.4. Csomagolási csoport: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Tengeri szállítás (IMDG)

14.1. UN-szám: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.4. Csomagolási csoport: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-szám: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.4. Csomagolási csoport:
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14.5. Környezeti veszélyek

nemKÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ: 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

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

előírások/jogszabályok

A vonatkozó fontosabb jogszabályok

Engedélyezések (REACH, XIV. melléklet):

Különös aggodalomra okot adó anyagok, SVHC (REACH, 59. cikk)

Dodecamethylcyclohexasiloxan

További utalások

Biocid termékekről szóló EU rendelet 528/2012 EK:

A jelen termék "Elsődleges biocid funkció nélküli kezelt árucikk (58. cikk, tekintettel a 3. cikk (1) bekezdés a) 

pontjára)". Ez a termék védi saját magát a hozzáadott védő filmréteg hatóanyagának segítségével, amely a 

keletkező védő filmréteg által nem mutat kifelé irányuló hatást. 

Védő filmréteg hatóanyaga: Diklór-oktil-izotiazol-on

Nemzeti előírások

1 - enyhén vízszennyezőVízszennyezési osztály (D):

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Módosítások

Ez az adatlap az előző változathoz képest a következő részekben tartalmaz változásokat: 2,3,4,6,8,11,12,15.

Forrás: http://www.gisbau.de http://www.baua.de

Rövidítések és betűszavak

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on 

Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für 

Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff ; vPvB - very persistent very 

bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - 

Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse

H302 Lenyelve ártalmas.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

EUH014 Vízzel hevesen reagál.

EUH208 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)
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