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

· 1.1 Termékazonosító

· Kereskedelmi megnevezés: PROBAU Silikon-Voranstrich PSI-VST 100
· Cikkszám: 33167
· SDB-Nr.: 27886L
· 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felh asználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Szétpermetez
· Anyag/készítmény használata primer

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
D-49090 Osnabrück

· Információt nyújtó terület:
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-601
EMail: info@quick-mix.de

· 1.4 Sürgősségi telefonszám:
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen,
Tel.: (0551) 19240

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

· 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

GHS02 láng

Flam. Liq. 2 H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szer inti osztályozás

Xi; Irritatív

R36:   Szemizgató hatású.

F; Tűzveszélyes

R11:   Tűzveszélyes.
R67:   A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére von atkozó különleges információk
A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása
értelmében kötelező.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet)
szerint osztályozva és címkézve.

· Veszélyt jelz ő piktogramok

GHS02 GHS07

· Figyelmeztetés Veszély

· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Isopropanol

· Figyelmeztet ő mondatok
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

(folytatás a 2. oldalon)
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· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P403 Jól szellőző helyen tárolandó.

· Pótlólagos adatok: EUH208 N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylenediaminet tartalmaz.  Allergiás reakciókat válthat ki.
· 2.3 Egyéb veszélyek

A termék nagyfelületű feldolgozása esetén a távolabbi környezetében és a mélyebben fekvő szinteken zárja ki a
gyújtóforrásokat, mint például a hegesztőkészülékeket, csengőket, fűtőlapokat, hűtőszekrényeket, hőtároló kályhát
stb.!   Állítson fel figyelmeztető táblákat, melyek robbanóképes atmoszférára figyelmeztetnek.

· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetev őkre vonatkozó adatok

· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Elegy különböző anyagokból

                                                                                                                                                                                              · Veszélyes alkotórészek:
67-63-0 Propán-2-ol

 Xi R36;  F R11
R67

 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

50-100%

1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
 Xi R41;  Xi R43;  N R51/53
 Eye Dam. 1, H318;  Skin Sens. 1B, H317

< 0,5%

· SVHC 872-50-4     N-Methyl-2-pyrrolidon
· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Els ősegély-nyújtási intézkedések

· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után:

Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.

· Bőrrel való érintkezés után:
Az érintett börfelületeket töröljük le vattával vagy papírvattával és utána alaposan mossuk le vízzel és enyhe
tisztítószerrel.

· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi tanácsot.

· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek  és hatások

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleg es ellátás jelzése

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: T űzoltási intézkedések

· 5.1 Oltóanyag
· Megfelel ő tűzoltószerek:

Vízsugár
Alkoholnak ellenálló hab
Poroltó
Széndioxid

· Biztonsági okokból nem megfelel ő tűzoltószerek: Vízsugár
· 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különlege s veszélyek

Hevítéskor vagy tűzeset során mérgező gázok keletkezhetnek.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges véd őfelszerelés: Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer ű környezetbe jutás esetén

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni véd őeszközök és vészhelyzeti eljárások
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.
Tartsuk távol a tűzforrásokat.
A gőzök/por/aerosol hatása esetén védőálarcot használjunk.

(folytatás a 3. oldalon)
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· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesíté s módszerei és anyagai: Mechanikusan vegyük fel.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.

· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Gőzök a levegőben robbanóképes keveréket képezhetnek.

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támas ztott követelmény:

Biztonságosan akadályozzuk meg a talajba történő behatolást.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsol atban:

Fagytól védjük.
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
A tartályt jól szellőztett helyen tároljuk.
Szárazon tároljuk.

· Tárolási osztály: (VCI-koncepció szerint): 3
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználáso k) További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni véde lem

· Pótlólagos információ a m űszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
                                                                                                                                                                                              · Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet  tárgyát képez ő határértékekkel:
67-63-0 Propán-2-ol
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 500 mg/m³, 200 ml/m³

2(II);DFG, Y
                                                                                                                                                                                              · Biológiai expozíciós mutatók megengedhet ő határértékei
67-63-0 Propán-2-ol
BGW (Deutschland) 25 mg/l

· Pótlólagos információk: - 

· 8.2 Az expozíció elleni védekezés
· Személyes véd őfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.

· Légzésvédelem:
Jó helyiségszellőztetés ill. elegendő elszívás esetén nem szükséges.
Rövid idejű vagy csekély terhelésnél légzésszűrő készüléket; intenzív, ill. hosszabb expozíció esetén a környezeti
levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni.
Szűrőberendezés rövid időre:
A2 (MSZ EN 14387 / MSZ EN 141)

· Kézvédelem:
Következő anyagból álló védőkesztyű:
Butilkaucsuk (0,7 mm)
Az említett anyag csupán a termékkel szembeni vegyi ellenállóképességre vonatkozik.
Egy további fontos tényező helyes védőkesztyű kiválasztásához annak a mechanikai igénybevétellel szembeni
ellenállóképessége. Mivel ezek azonban gyártófüggők lehetnek, azt javasoljuk a használónak, hogy lépjen
kapcsolatba
 egy védőkesztyű-gyártóval, amelyik személyre szabottan
 tanácsot tud adni az üzemi igényekkel kapcsolatban. Továbbá figyelni kell arra, hogy a kesztyű anyaga megfelelően
magas (> 240 min. / MSZ EN 374) áthatolási idővel rendelkezzen, amely a terméknek való kitettség erejének és
időtartamának megfelel.

· Áthatolási id ő a keszty űanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

(folytatás a 4. oldalon)
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· Szemvédelem: Védőszemüveget

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

· 9.1 Az alapvet ő fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó inform ációk
· Általános adatok
· Küls ő jellemz ők:

Forma: Folyékony
Szín: színtelen

· Szag: oldószer jellegű

· Állapotváltozás
Forráspont/forrási tartomány: 82 °C

· Lobbanáspont: 12 °C

· Gyulladási h őmérséklet: 350 °C

· Öngyulladás: Nem állnak rendelkezésre információk.

· Robbanásveszély: Nem állnak rendelkezésre információk.
· Alsó: 2,0 Vol %
· Felső: 12,0 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál: 48 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál: 0,79 g/cm3

· Oldhatóság/keverhet őség az alábbiakkal:
Víz: részben oldható

· Viszkozitás:
dinamikai 20 °C-nál: 2 mPas (Brookfield)

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek: 99,1 %

VOC (EU):          782,9 g/l
VOC (EU):          99,10 %
VOC (CH):          99,10%

· 9.2 Egyéb információk Készülékcsoport a 94/9/EK (ATEX-irányelv) szerint: IIA

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülend ő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehet ősége Savakkal, lúgokkal és oxidáló szerekkel létrejövő reakciók
· 10.4 Kerülend ő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhet ő anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Nincsen rendeltetésszerű felhasználás és az előírásoknak megfelelő tárolás esetén

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás
· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/b őrirritáció A hosszabb és ismételt érintkezése a bőrrel bőrirritációt válthat ki.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemirritációt okoz.
· Légzőszervi vagy b őrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· További toxikológiai információk:

Gőzei álmosságot és kábultságot okozhatnak.
Utasítás itt be nem sorolt veszélyosztály esetén: A rendelkezésre álló adatok szerint a besorolási kritériumok nem
teljesültek.

· CMR hatások (rákkelt ő, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkelt ő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétl ődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

(folytatás az 5. oldalon)
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12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:

Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági elıírások szabják meg.
· A hulladékkulcs száma:

EHK-kódszám / EWC-kód(ok):
Ne a talajon, vizeken vagy a csatornahálózaton keresztül hatástalanítsa, hanem ipari hulladékként. Ezek az EU-
hulladék-kódszámok ajánlások azon hulladékok számára, amelyek ragasztó- és tömítőanyagok felhasználásánál
felmerülnek. Ha szerves oldószerek vagy más veszélyes anyagok fel vannak sorolva ennek a biztonsági adatlapnak a
3. pontja alatt, akkor az ezekből keletkezett hulladékot veszélyesnek (*) kell besorolni.

Hulladékok, amelyek felhasználásnál keletkeznek:
080409* ragasztó- és tömítőmassza-hulladékok, amelyek szerves oldószereket vagy más, veszélyes anyagokat
tartalmaznak
080410 ragasztó- és tömítőmassza-hulladékok, azok kivételével, amelyek 080409 alá esnek

Hulladékok, amelyek a tisztításnál keletkeznek:
08 04 11* ragasztó- és tömítőmassza-hulladékok, amelyek szerves oldószereket vagy más, veszélyes anyagokat
tartalmaznak
08 04 12 ragasztó- és tömítőmassza-hulladékok, azok kivételével, amelyek 080411 alá esnek

Szennyezett csomagolási hulladékok:
15 01 10* csomagolások, melyek veszélyes anyagok maradékait tartalmazzák vagy veszélyes anyagokkal
szennyezettek.

Tiszta csomagolási hulladékok:
15 01 01 Csomagolások papírból és kartonból
15 01 02 Csomagolások műanyagból
15 01 04 Csomagolások fémből

· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA UN1219
· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelel ő szállítási megnevezés
· ADR 1219 IZOPROPANOL (IZOPROPIL-ALKOHOL)
· IMDG, IATA ISOPROPANOL solution
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR, IMDG, IATA

· osztály 3 Gyúlékony folyékony anyagok
· Bárcák 3 
· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA II
· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant: - 

Nem
(folytatás a 6. oldalon)
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· 14.6 A felhasználót érint ő különleges óvintézkedések Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok
· Kemler-szám: 3 
· EMS-szám: F-E,S-D
· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC

szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· ADR
· Korlátozott menynyiség (LQ) 1L
· Engedményes mennyiség (EQ) Kód: E2

Legnagyobb nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30
ml
Legnagyobb nettó mennyiség külső csomagolásonként: 500
ml

· Szállítási kategória 2 
· Alagútkorlátozási kód: D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "Model Regulation": UN1219, IZOPROPANOL (IZOPROPIL-ALKOHOL), 3, II

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi el őírások/
jogszabályok

· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem
alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
-------------------------------------------------------
Csak ipari használatra.

· Lényeges mondatok
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

R11 Tűzveszélyes.
R36 Szemizgató hatású.
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

· Az adatlapot kiállító szerv: Abteilung F&E
· Rövidítések és mozaikszavak:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1B: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1B
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3


