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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása  
   
1.1  Termékazonosító  
     KORASILON Paste hochviskos   (8000003-99)  

 

1.2  Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt 
felhasználásai  

   Releváns azinosított alkalmazások  
   Felületkezelés, összeszerelés támogatás, formaleválasztó  
   Nem tanácsolt alkalmazások  
   Nem állnak rendelkezésre információk.  
1.3  A biztonsági adatlap szállítójának adatai  

   
Szállító (gyártó/importőr/kizárólagos képviselő/továbbfelhasználó/kereskedő)  

  Kurt Obermeier GmbH & Co. KG  
Spezialchemikalien Holzschutz  

 

   Utca :   Berghäuser Str. 70  
   Postai irányítószám/Város :   57319   Bad Berleburg  
   Telefon :   +492751/524-0  
   Telefax :   +492751/5041  
   Tájékoztatási kontaktszemély :   E-Mail: sdb@obermeier.de  
1.4  Sürgősségi telefonszám  
     +49 2751/524-113 (Mo-Fr 08:00-16:00 / 8.00am-4.00pm)  

 

   
2. SZAKASZ: A veszély azonosítása  
   
2.1  Az anyag vagy keverék besorolása  
   Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint  
   Semmiféle  
   Besorolási eljárás  
   Számítási módszer.  
2.2  Címkézési elemek  
   Jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP]  
   Egyes keverékek kiegészítő címkeelemeire vonatkozó egyedi szabályok  
   EUH210  Kérésre biztonsági adatlap kapható.  
2.3  Egyéb veszélyek  
   Nem állnak rendelkezésre információk.  
   
3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok  
   
3.2  Keverékek  
   Veszélyes alkotóelemek  

   
  Dodecamethylcyclohexasiloxane ; REACH regisztrációs szám : 01-2119517435-42 ; EK sz. : 208-762-8; CAS-szám : 540-97-6   
  

  Súlyarány :  ≥ 0,1 - < 0,5 %  
  Osztályozás 1272/2008 [CLP] :  Semmiféle  

 

 

   További alkotóelemek  

     Polydimethylsiloxane  
      

 

 

   A keverék a következő különlegesen aggasztó anyagokat (SVHC) tartalmazza, melyek a REACH jelöltlista 
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59. cikkelyében találhatók  
     Dodecamethylcyclohexasiloxane ; REACH regisztrációs szám : 01-2119517435-42 ; EK sz. : 208-762-8; CAS-szám : 540-97-6  

 

   Kiegészítő utasítások  
   A H- és EUH-mondatok szövege: lásd a(z) 16 szakasz.  
   
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések  
   
4.1  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése  

   Általános információk  
  A szennyezett, átitatott ruházatot váltani kell. Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni.  

 

   Belélegzés után  
  Gondoskodni kell friss levegőről.  

 

   Bőrrel érintkezve  
  Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.  

 

   Szembejutás esetén  
  Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni. Irritáció esetén szemorvos segítségét kell kérni.  

 

   Lenyelés után  
  TILOS hánytatni. A szájat alaposan ki kell öblíteni vízzel.  

 

   Az elsősegélyt nyújtó személy védelme  
  Különleges óvintézkedések nem szükségesek.  

 

   Útmutatás az orvosnak  

   Kezelés  
  Tüneti kezelés.  

 

4.2  A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások  
   Nem állnak rendelkezésre információk.  
4.3  A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése  
   Semmiféle  
   
5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések  
   
5.1  Oltóanyag  

   A megfelelő oltóanyag  
  Szén-dioxid (CO2) alkoholálló hab Permetező vízsugár Poroltó Homok  

 

   Az alkalmatlan oltóanyag  
  Teljes vízsugár  

 

5.2  Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek  
   Nem állnak rendelkezésre információk.  
5.3  Tűzoltóknak szóló javaslat  
   Tűz esetén mérgező gázok képződhetnek.  

   Különleges felszerelések tűzoltásnál  
  Környezeti levegőtől független légzésvédőt és vegyellenálló védőruhát kell hordani.  

 

5.4  Kiegészítő utasítások  
   Semmiféle  
   
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén  
   
6.1  Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  
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   Vegyük figyelembe a vegyszerekre vonatkozó általános óvintézkedéseket. Használjon egyéni védőfelszerelést. Különösen 
nagy az elcsúszás veszélye a termék kiömléskor/elszóródása esetén.  

6.2  Környezetvédelmi óvintézkedések  
   Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Megakadályozni a nagy területen való szétfolyást (pl. korlátok közé 

szorítással, olajzárral).  
6.3  A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  

   Tisztításra  
  Mechanikusan felitatni. Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni.  

 

6.4  Hivatkozás más szakaszokra  
   Semmiféle  
6.5  Kiegészítő utasítások  
   Nem állnak rendelkezésre adatok  
   
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás  
   
7.1  A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
   Avoid contact with skin and eyes.  
   Óvóintézkedések  
   Csak jól szellőztetett helyen használható. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.  
   Tűzvédelmi intézkedések  
   Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.  
7.2  A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  
   Követelmények a tárolóterekkel és a tartályokkal szemben  
   Csak az eredeti tartályban tartandó.  
   Utalások az együtt-tárolásra  
   Raktározási osztály (TRGS 510) :   10      

 

   További információ a raktározás körülményeiröl  
   A tartályt óvni kell a sérülésektől.  
   Maximális raktározási hőmérséklet :   50°C  
7.3  Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)  
   Semmiféle  
   
8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem  
   
8.1  Ellenőrzési paraméterek  
   Munkahelyi határértékek  
   Nem tartalmaz anyagokat a koncentrációs határ fölötti mennyiségekben foglalkozási expozíciós határértéket.  
   Biológiai határértékek  
   Nem állnak rendelkezésre adatok  
   DNEL/DMEL és PNEC-értékek  
   DNEL/DMEL  
   Nem állnak rendelkezésre adatok  
   PNEC  
   Nem állnak rendelkezésre adatok  
8.2  Az expozíció elleni védekezés  
   Egyéni védelem  
   Szem-/arcvédő  
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   Keretes szemüveg oldalvédővel  
   Bőrvédő  
   Kézvédő  
   A vegyi védőkesztyűket a veszélyes anyagok koncentrációjától és mennyiségétől függően munkakörspecifikusan kell 

kiválasztani. DIN EN 374  
   Alkalmas anyag : Butilkaucsuk NBR (Nitrilkaucsuk)  

   
Áthatolási idő (maximális viselési időtartam) : 480 minutes. Használat előtt ellenőrizni kell az 
átnemeresztőséget és a tömörséget. Speciális felhasználás esetén ajánlatos az egyes védőkesztyűk vegyszerálló 
tulajdonságait a kesztyű gyártójával tisztázni.  

   Légzésvédő  
   Normális körülmények között nem szükséges személyi légzésvédő. Légzésvédő készülék viselése szükséges: aeroszol- 

vagy ködképződés.  
   Megfelelő légzésvédő berendezés  
   Szűrős félálarc (EN 149) FFP1  
   Általános védő- és higiéniai intézkedések  
   A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. Vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Szünetek 

előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.  
8.3  Kiegészítő utasítások  
   Nem állnak rendelkezésre adatok  
   
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok  
   
9.1  Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk  
   Külső megjelenés  
   Aggregát állapota : Paszta  
   Szín : különböző színű; színezés szerint  
   Szag  
   gyenge  
   Biztonságra releváns adatok  

   

Dermedéspont :  ( 1 bar / 1 Pa )       nincs meghatározva        Brookfield    
Olvadáspont/olvadástartomány :        nincs meghatározva           
Fagyáspont :        nincs meghatározva           
Kezdeti forráspont és 
forrásponttartomány :        nem alkalmazható           
Bomlási hőmérséklet: :        nincs meghatározva           
Gyújtóhőmérséklet :        nincs meghatározva           
Lobbanáspont :     >    300     °C    ISO 2592    
Alsó robbanási határ :        nincs meghatározva           
Felső robbanáshatár :        nincs meghatározva           
Gőznyomás :  ( 50 °C )       nincs meghatározva           
Sűrűség :  ( 20 °C )    kb.    0,97     g/cm3       
Oldószer szétválás vizsgálat :  ( 20 °C )       nincs meghatározva           
Zsíroldhatóság :  ( 20 °C )       Not determined.           
Vízoldhatóság        Insoluble           
pH-érték :  ( 20 °C )       nem alkalmazható           
log P O/W :        nincs meghatározva           
Viszkozitás :  ( 20 °C )       nincs meghatározva           
Szagküszöb :        nincs meghatározva           
Relatív gőzsűrűség :  ( 20 °C )       nincs meghatározva           
Párolgási index :        nincs meghatározva           
Elpárolgási sebesség :        nincs meghatározva           

 

   Gyúlékony szilárd anyagok :  Nincs meghatározva.   
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Gyúlékony gázok :  Nincs meghatározva.   
Oxidáló folyadékok :  Nincs meghatározva.   
Robbanásveszélyes tulajdonságok 
:  Nincs meghatározva.   
Fémekre korrozív hatású :  Nincs meghatározva.   

 

9.2  Egyéb információk  
   Nem állnak rendelkezésre adatok  
   
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség  
   
10.1  Reakciókészség  
   Veszélyes reakciók nem ismeretesek.  
10.2  Kémiai stabilitás  
   A termék a továbbiakban ajánlott raktározási, használati és hőmérsékleti feltételek mellett vegyileg stabil.  
10.3  A veszélyes reakciók lehetősége  
   Veszélyes reakciók nem ismeretesek.  
10.4  Kerülendő körülmények  
   Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.  
10.5  Nem összeférhető anyagok  
   Nem állnak rendelkezésre információk.  
10.6  Veszélyes bomlástermékek  
   Mérések szerint kb. 150 °C-tól oxidatív bomláson keresztül kis mennyiségü formaldehid szabadul fel.  
10.7  Kiegészítő utasítások  
   Nem állnak rendelkezésre adatok  
   
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok  
   
11.1  A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ  
   Akut hatások  
   Akut orális toxicitás  
   Paraméter :  LD50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Expozíciós út :  Orális  
   Faj :  Patkány  
   Hatásos dózis :  > 5000 mg/kg  
   Paraméter :  LD50 ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; CAS-szám : 540-97-6 )  
   Expozíciós út :  Orális  
   Faj :  Patkány  
   Hatásos dózis :  > 2000 mg/kg  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Akut dermális toxicitás  
   Paraméter :  LD50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Expozíciós út :  Dermális  
   Faj :  Patkány  
   Hatásos dózis :  > 2000 mg/kg  
   Paraméter :  LD50 ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; CAS-szám : 540-97-6 )  
   Expozíciós út :  Dermális  
   Faj :  Patkány  
   Hatásos dózis :  > 2000 mg/kg  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Akut inhalatív toxicitás  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
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   Jellegzetes tünetek állatkísérletekben  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Izgató- és maró hatás  
   Elsődleges bőrizgató hatás  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   A szem irritációja  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Légutak irritációja  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Szenzibilizáció  
   Bőrrel érintkezve  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Belélegzés után  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Toxicitás ismételt felvétel után (szubakut, szubkrónikus, krónikus)  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Szubakut orális toxicitás  
   Paraméter :  NOAEL(C) ( Polydimethylsiloxane )  
   Expozíciós út :  Orális  
   Faj :  Patkány  
   Hatásos dózis :  >= 1000 mg/kg  
   Paraméter :  NOAEL(C) ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; CAS-szám : 540-97-6 )  
   Expozíciós út :  Orális  
   Faj :  Patkány  
   Hatásos dózis :  1000 mg/kg  

   CMR-hatások (rákkeltő, örökítő anyagot megváltoztató és szaporodást 
veszélyeztető hatás)  

   Rákkeltő hatás  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Csírasejt-mutagenitás  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Reprodukciós toxicitás  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Aspirációs veszély  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
11.2  Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
11.4  Egyéb káros hatások  
   Nem állnak rendelkezésre adatok  
11.5  Kiegészítő tájékoztatás  
   Nem állnak rendelkezésre adatok  
   
12. SZAKASZ: Ökológiai adatok  
   
12.1  Toxicitás  
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   Toxicitás élővizekre  
   Akut (rövidtávú) haltoxicitás  
   Paraméter :  LC0 ( Polydimethylsiloxane )  
   Faj :  Leuciscus idus (jászkeszeg)  
   Kiértékelési paraméter(ek) :  Acute (short-term) fish toxicity  
   Hatásos dózis :  200 mg/l  
   Expozíciós idő :  96 h  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Krónikus (hosszútávú) haltoxicitás  
   Paraméter :  NOEC ( Polydimethylsiloxane )  
   Faj :  Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)  
   Hatásos dózis :  > 10000 mg/kg  
   Expozíciós idő :  28 d  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Akut (rövidtávú) toxicitás dafnián  
   Paraméter :  EC0 ( Polydimethylsiloxane )  
   Faj :  Daphnia magna (nagy vizibolha)  
   Kiértékelési paraméter(ek) :  Acute (short-term) daphnia toxicity  
   Hatásos dózis :  > 0,0001 mg/l  
   Expozíciós idő :  48 h  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Krónikus (hosszútávú) toxicitás dafnián  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Akut (rövidtávú) algatoxicitás  
   Paraméter :  IC50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Faj :  Skeletonema costatum  
   Hatásos dózis :  > 100000 mg/l  
   Expozíciós idő :  72 h  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Krónikus (hosszútávú) algatoxicitás  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Baktériumtoxicitás  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Szárazföldi toxicitás  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Szárazföldi növényi toxicitás  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
   Tulajdonságok szennyvíztisztítóban  
   Kis koncentrációknak az adaptált biológiai szennyvíztisztítóba történő szakszerű bevezetése esetén nem várhatók 

zavarok az eleveniszap biodegradációs képességét illetően.  
12.2  Perzisztencia és lebonthatóság  
   Abiotikus lebontás  
   A termék abiotikus folyamatokon keresztül, mint pl. adszorpció az eleveniszapon, eltávolítható a vízből.  
   Biológiai lebontás  
   Biológiailag nem könnyen lebontható (az OECD kritériumai értelmében).  
12.3  Bioakkumulációs képesség  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
12.4  A talajban való mobilitás  
   A termék ellenőrzése nem történt meg.  
12.5  A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei  
   Remarks: Dodecamethylcyclohexasiloxan (D6) meets the criteria for vPvB. However, D6 does not behave similary to 
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known PBT/vPvB substances. The weight of scientific evidence from field studies shows that D6 is not biomagnifying in 
aquatic and terrestrial food webs.  

12.6  Egyéb káros hatások  
   Nem állnak rendelkezésre adatok  
12.7  Kiegészítő ökotoxikológiai információk  
   Nem állnak rendelkezésre adatok  
   
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  
   
13.1  Hulladékkezelési módszerek  
   Ártalmatlanítás a hulladékokról és veszélyes hulladékokról való 2008/98/EK irányelv szerint. A hulladék ártalmatlanítása 

végett az illetékes, hatóságilag engedélyezett hulladékgyűjtő céget kell értesíteni.  
   A termék/a csomagolás ártalmatlanítása  
   Hulladékkezelési megoldások  

   
Szakszerű ártalmatlanítás / Termék  

  A hulladékkulcsszámok megadását ill. a hulladékfajták megjelölését az EAKV által előírt, a szakmai szempontokat és 
a lejátszódó folyamatokat figyelembe vevő hozzárendeléssel kell elvégezni.  

 

   Szakszerű ártalmatlanítás / Csomagolás  
  A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni.  

 

   
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  
   
14.1  UN-szám  
   A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.  
14.2  Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés  
   A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.  
14.3  Szállítási veszélyességi osztály(ok)  
   A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.  
14.4  Csomagolási csoport  
   A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.  
14.5  Környezeti veszélyek  
   A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.  
14.6  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések  
   Semmiféle  
   
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk  
   

15.1  Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírások/jogszabályok  

   Nemzeti előírások  
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
   A III-as osztályba sorolandó szerves anyagok összegzése :   85 - 100   %  
   Vízveszélyességi osztály (WGK)  
   Osztály : 1 (Vízre kevéssé veszélyes)   Besorolás AwSV szerint    
   Kiegészítő tájékoztatás  
   Anyag/termék felsorolása a következő nemzeti inventúrákban  
   TSCA REACH DSL/NDSL ENCS (Class 1 and 2) AICS KECI IECSC PICCS TCSI  
15.2  Kémiai biztonsági értékelés  
   Nem állnak rendelkezésre információk.  
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16. SZAKASZ: Egyéb információk  
   
16.1  Módosításra való utalások  
   02. Címkézési elemek · 02. Jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP] · 03. Veszélyes alkotóelemek  
16.2  Rövidítések és betűszavak  

   

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals 
GHS - Globally Hamonised System of Classification and Labeling 
CLP - Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures 
CAS - Chemical Abstract Service 
TWA - Time Weighted Average 
DNEL/DMEL - Derived No Effect Level 
PNEC - Predicted No Effect Concentration 
STP - Sewage Treatment Plant 
TRGS - Technical Rules for Hazardous Substances (German Regulations) 
STEL - Short-term Exposure Limit 
TLV - threshold limit value 
AGW - Occupational threshold limit value  
RCP - Reciprocal Calculation Procedure  
ATE - Acute Toxicity Estimate 
MAK Treshold limit values Germany  
LD50 - Lethal Dosie, 50% 
LC50 - Lethal concentration, 50% 
OECD - Organization for Economic Cooperation and Development 
NOAEL - No Observed Adverse Effect Level 
EC50 - half maximal effective concentration  
NOEC - No Observed Effect Concentration 
PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative 
ADR/RID - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Accord européen 
relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)/Regulations Concerning the International 
Transport of Dangerous Goods by Rail (Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises 
Dangereuses) 
IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code 
ICAO - International Civil Aviation Association 
IATA - International Air Transport Association 
VwVws - German administrative regulation on the classification of substances hazardous to water into water hazard 
classes  

16.3  Fontos irodalmi adatok és adatforrások  
   Semmiféle  

16.4  Elegyek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008 számú EK-
rendelet [CLP] szerint  

   Nem állnak rendelkezésre információk.  
16.5  A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)  
   Semmiféle  
16.6  Betanítási útmutatások  
   Semmiféle  
16.7  Kiegészítő tájékoztatás  
   Semmiféle  

 
A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az 
információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és 
ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy 
feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott anyagra.  
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