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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget  
   
1.1  Produktbeteckning  
     KORASILON Paste hochviskos   (8000003-99)  

 

1.2  Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 
som det avråds från  

   Relevanta identifierade användningar  
   Ytbehandling, montering bistånd, släppmedel  
   Användningar från vilka avrådas  
   Ingen information tillgänglig.  
1.3  Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad  

   
Leverantör (tillverkare/importör/enda 
reperesentant/nedströmsanvändare/handlare)  

  
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG  
Spezialchemikalien Holzschutz  

 

   Gata :   Berghäuser Str. 70  
   Postnummer/ort :   57319   Bad Berleburg  
   Telefon :   +492751/524-0  
   Faxnr. :   +492751/5041  
   Kontaktperson för information :   E-Mail: sdb@obermeier.de  
1.4  Telefonnummer för nödsituationer  
     +49 2751/524-113 (Mo-Fr 08:00-16:00 / 8.00am-4.00pm)  

 

   
AVSNITT 2: Farliga egenskaper  
   
2.1  Klassificering av ämnet eller blandningen  
   Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]  
   Ingen  
   Klassificeringsförfarandet  
   Beräkningsmetod.  
2.2  Märkningsuppgifter  
   Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Särskilda egler för kompletterande märkning av vissa blandningar  
   EUH210  Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.  
2.3  Andra faror  
   Ingen information tillgänglig.  
   
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar  
   
3.2  Blandningar  
   Farliga komponenter  

   
  Dodecamethylcyclohexasiloxane ; REACH Rgisternr. : 01-2119517435-42 ; EG-nr : 208-762-8; CAS-nr. : 540-97-6   
  

  Viktandel :  ≥ 0,1 - < 0,5 %  
  Klassificering 1272/2008 [CLP] :  Ingen  

 

 

   Ytterligare komponenter  

     Polydimethylsiloxane  
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   Denna blandning innehåller följande ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) och som ingår 
i kandidatförteckningen enligt artikel 59 i REACH  

     Dodecamethylcyclohexasiloxane ; REACH Rgisternr. : 01-2119517435-42 ; EG-nr : 208-762-8; CAS-nr. : 540-97-6  
 

   Ytterligare information  
   Fullständig ordalydelse av H- och EUH -fraser: se avsnitt 16.  
   
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen  
   
4.1  Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen  

   
Allmän information  

  
Byt förorenade och genomdränkta kläder. I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinisk rådgivning 
tillkallas.  

 

   Vid inanding  
  Sörj för frisk luft.  

 

   Vid hudkontakt  
  Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.  

 

   Efter ögonkontakt  
  Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.  

 

   Efter förtäring  
  Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen ordentligt med vatten.  

 

   Självskydd av försthjälparen  
  Inga särskilda åtgärder behövs.  

 

   Information till läkaren  

   Behandling  
  Symptomatisk behandling.  

 

4.2  De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda  
   Ingen information tillgänglig.  

4.3  Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs  

   Ingen  
   
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder  
   
5.1  Släckmedel  

   Lämpliga släckmedel  
  Koldioxid (CO2) alkoholbeständigt skum Vattenspraystråle Släckningspulver Sand  

 

   Olämpliga släckmedel  
  Full vattenstråle  

 

5.2  Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra  
   Ingen information tillgänglig.  
5.3  Råd till brandbekämpningspersonal  
   Vid brand kan giftiga gaser uppstå.  

   Speciell skyddsutrustning för brandmän  
  Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.  

 

5.4  Ytterligare information  
   Ingen  
   
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp  
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6.1  Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer  
   Beakta de vid hantering av kemikalier vanliga försiktighetsåtgärdena. Använd personlig skyddsutrustning. Särskild 

halkrisk vid läcka/spill av produkten.  
6.2  Miljöskyddsåtgärder  
   Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller 

oljebarriärer).  
6.3  Metoder och material för inneslutning och sanering  

   För rengöring  
  Tag upp mekaniskt. Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).  

 

6.4  Hänvisning till andra avsnitt  
   Ingen  
6.5  Ytterligare information  
   Inga data tillgängliga  
   
AVSNITT 7: Hantering och lagring  
   
7.1  Skyddsåtgärder för säker hantering  
   Undvik kontakt med huden och ögonen.  
   Skyddsåtgärder  
   Sörj för god ventilation. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma.  
   Brandbekämpningsåtgärder  
   Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.  
7.2  Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet  
   Krav för lagerlokaler och behållare  
   Förvaras endast i originalbehållaren.  
   Råd om samförvaring  
   Klassificering vid lagring (TRGS 510) :   10      

 

   Ytterligare information om lagringsförhållanden  
   Skydd behållare för skador.  
   Maximilagringstemperatur :   50°C  
7.3  Specifik slutanvändning  
   Ingen  
   
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd  
   
8.1  Kontrollparametrar  
   Yrkeshygieniska gränsvärden  
   Innehåller inte ämnen med koncentrationer över yrkeshygieniska gränsvärden.  
   Biologiska gränsvärden  
   Inga data tillgängliga  
   DNEL/DMEL och PNEC-värdena  
   DNEL/DMEL  
   Inga data tillgängliga  
   PNEC  
   Inga data tillgängliga  
8.2  Begränsning av exponeringen  
   Personligt skydd  
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   Ögon-/ansiktsskydd  
   Skyddsglasögon med sidoskydd  
   Hudskydd  
   Handskydd  
   Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga 

ämnen. DIN EN 374  
   Lämpligt material : Butylgummi NBR (Nitrilgummi)  

   
Genombrottstid (maximal användningstid) : 480 minuter. Kontrollera tätheten/ogenomträngligheten före 
användning. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas 
kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.  

   Andingsskydd  
   I normala fall behövs inte något personligt andningsskydd. Andningsskydd krävs vid: aerosol- eller dimbildning.  
   Lämplig andningsskyddapparat  
   Filtrerande halvmask (EN 149) FFP1  
   Allmänna skydds- och hygienåtgärdar  
   Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder. Tvätta händerna före raster och 

efter arbetet Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.  
8.3  Ytterligare information  
   Inga data tillgängliga  
   
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper  
   
9.1  Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper  
   Utseende  
   Aggregationstillstånd : Pasta  
   Färg : Varierande allt efter infärgning  
   Lukt  
   svag  
   Säkerhetsrelaterade grunddata  

   

Stelningspunkt :  ( 1 bar / 1 Pa )       ej fastställd        Brookfield    
Smältpunkt/smältintervall :        ej fastställd           
Fryspunkt :        ej fastställd           
Initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall :        inte tillämplig           
Nedbrytningstemperatur :        ej fastställd           
Antändningstemperatur :        ej fastställd           
Flampunkt :     >    300     °C    ISO 2592    
Nedre explosionsgräns :        ej fastställd           
Övre explosionsgräns :        ej fastställd           
Ångtryck :  ( 50 °C )       ej fastställd           
Densitet :  ( 20 °C )    c:a    0,97     g/cm3       
Undersökning om avskiljning av 
lösningsmedel :  ( 20 °C )       ej fastställd           
Löslighet i fett :  ( 20 °C )       Not determined.           
H20 löslighet        Insoluble           
pH-värde :  ( 20 °C )       inte tillämplig           
log P O/W :        ej fastställd           
Viskositet :  ( 20 °C )       ej fastställd           
Luktgräns :        ej fastställd           
Relativ ångdensitet :  ( 20 °C )       ej fastställd           
Avdunstningstal :        ej fastställd           
Förångningshastighet :        ej fastställd           
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Brandfarliga ämnen :  Ej fastställd.   
Brandfarliga gaser :  Ej fastställd.   
Oxiderande vätskor :  Ej fastställd.   
Explosiva egenskaper :  Ej fastställd.   
Korrosivt för metaller :  Ej fastställd.   

 

9.2  Annan information  
   Inga data tillgängliga  
   
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet  
   
10.1  Reaktivitet  
   Inga farliga reaktioner kända.  
10.2  Kemisk stabilitet  
   Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.  
10.3  Risken för farliga reaktioner  
   Inga farliga reaktioner kända.  
10.4  Förhållanden som ska undvikas  
   Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.  
10.5  Oförenliga material  
   Ingen information tillgänglig.  
10.6  Farliga sönderdelningsprodukter  
   Mätningar har visat att vid temperaturer från 150°C spjälkas en obetydlig mängd formaldehyd vid oxidativ nedbrytning.  
10.7  Ytterligare information  
   Inga data tillgängliga  
   
AVSNITT 11: Toxikologisk information  
   
11.1  Information om de toxikologiska effekterna  
   Akuta verkningar  
   Akut oral toxicitet  
   Parameter :  LD50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Exponeringsväg :  Oral  
   Art :  Råtta  
   Effektiv dos :  > 5000 mg/kg  
   Parameter :  LD50 ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; CAS-nr. : 540-97-6 )  
   Exponeringsväg :  Oral  
   Art :  Råtta  
   Effektiv dos :  > 2000 mg/kg  
   Produkten har inte testats.  
   Akut dermal toxicitet  
   Parameter :  LD50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Exponeringsväg :  Dermal  
   Art :  Råtta  
   Effektiv dos :  > 2000 mg/kg  
   Parameter :  LD50 ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; CAS-nr. : 540-97-6 )  
   Exponeringsväg :  Dermal  
   Art :  Råtta  
   Effektiv dos :  > 2000 mg/kg  
   Produkten har inte testats.  
   Akut inhalationstoxicitet  
   Produkten har inte testats.  
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   Specifika symptom vid djurförsök  
   Produkten har inte testats.  
   Retning och frätning  
   Verkar primärt retande på huden  
   Produkten har inte testats.  
   Retning av ögonen  
   Produkten har inte testats.  
   Irriterande för luftvägarna  
   Produkten har inte testats.  
   Sensibilisering  
   Vid hudkontakt  
   Produkten har inte testats.  
   Vid inanding  
   Produkten har inte testats.  
   Toxicitet vid upprepad dosering (subakut, subkronisk, kronisk)  
   Produkten har inte testats.  
   Subakut oral toxicitet  
   Parameter :  NOAEL(C) ( Polydimethylsiloxane )  
   Exponeringsväg :  Oral  
   Art :  Råtta  
   Effektiv dos :  >= 1000 mg/kg  
   Parameter :  NOAEL(C) ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; CAS-nr. : 540-97-6 )  
   Exponeringsväg :  Oral  
   Art :  Råtta  
   Effektiv dos :  1000 mg/kg  
   CMR-effekter (carcinogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet)  
   Carcinogenicitet  
   Produkten har inte testats.  
   Mutagenitet i könsceller  
   Produkten har inte testats.  
   Reproduktionstoxicitet  
   Produkten har inte testats.  
   Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  
   Produkten har inte testats.  
   Specifik organtoxicitet – upprepad exponering  
   Produkten har inte testats.  
   Fara vid aspiration  
   Produkten har inte testats.  
11.2  Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning  
   Produkten har inte testats.  
11.4  Andra skadliga effekter  
   Inga data tillgängliga  
11.5  Ytterligare information  
   Inga data tillgängliga  
   
AVSNITT 12: Ekologisk information  
   
12.1  Toxicitet  
   Akvatoxicitet  
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   Akut (kortvarigt) fisktoxicitet  
   Parameter :  LC0 ( Polydimethylsiloxane )  
   Art :  Leuciscus idus (goldorfe)  
   Utvärderingsparameter :  Acute (short-term) fish toxicity  
   Effektiv dos :  200 mg/l  
   Exponeringstid :  96 h  
   Produkten har inte testats.  
   Kronisk (långvarig) fisktoxicitet  
   Parameter :  NOEC ( Polydimethylsiloxane )  
   Art :  Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)  
   Effektiv dos :  > 10000 mg/kg  
   Exponeringstid :  28 d  
   Produkten har inte testats.  
   Akuta (kortvariga) dafnientoxicitet  
   Parameter :  EC0 ( Polydimethylsiloxane )  
   Art :  Daphnia magna (stor hinnkräfta)  
   Utvärderingsparameter :  Acute (short-term) daphnia toxicity  
   Effektiv dos :  > 0,0001 mg/l  
   Exponeringstid :  48 h  
   Produkten har inte testats.  
   Kroniska (långfristiga) dafnientoxicitet  
   Produkten har inte testats.  
   Akuta (kortvariga) algtoxicitet  
   Parameter :  IC50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Art :  Skeletonema costatum  
   Effektiv dos :  > 100000 mg/l  
   Exponeringstid :  72 h  
   Produkten har inte testats.  
   Kroniska (långfristiga) algtoxicitet  
   Produkten har inte testats.  
   Bakteriertoxicitet  
   Produkten har inte testats.  
   Terrester toxicitet  
   Produkten har inte testats.  
   Toxicitet för marklevande växter  
   Produkten har inte testats.  
   Effekter i reningsverk  
   Tekniskt korrekta utsläpp av minimala koncentrationer i adapterade biologiska reningsverk stör inte det aktiva 

slammets biologiska nedbrytning.  
12.2  Persistens och nedbrytbarhet  
   Abiotisk nedbrytning  
   Produkten kan elimineras ur vatten genom abiotiska processer t.ex. adsorption i aktiverat slam.  
   Biologisk nedbrytning  
   Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).  
12.3  Bioackumuleringsförmåga  
   Produkten har inte testats.  
12.4  Rörlighet i jord  
   Produkten har inte testats.  
12.5  Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen  
   Remarks: Dodecamethylcyclohexasiloxan (D6) meets the criteria for vPvB. However, D6 does not behave similary to 

known PBT/vPvB substances. The weight of scientific evidence from field studies shows that D6 is not biomagnifying in 
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aquatic and terrestrial food webs.  
12.6  Andra skadliga effekter  
   Inga data tillgängliga  
12.7  Ytterligare ekotoxikologisk information  
   Inga data tillgängliga  
   
AVSNITT 13: Avfallshantering  
   
13.1  Avfallsbehandlingsmetoder  
   Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall. Rådfråga behörig lokal 

avfallshanteringsföretag om avfallshantering.  
   Avfallshanteringen av produkten/förpackningen  
   Alternativ för avfallshantering  
   Avfallshantering / Produkt  

  Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall genomföras bransch- och processpecifikt enligt EEG.  
 

   Avfallshantering / Förpackning  
  Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.  

 

   
AVSNITT 14: Transportinformation  
   
14.1  UN-nummer  
   Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.  
14.2  Officiell transportbenämning  
   Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.  
14.3  Faroklass för transport  
   Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.  
14.4  Förpackningsgrupp  
   Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.  
14.5  Miljöfaror  
   Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.  
14.6  Särskilda skyddsåtgärder  
   Ingen  
   
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter  
   

15.1  Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa 
och miljö  

   Nationella föreskrifter  
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
   Summa organiska ämnen av klass III :   85 - 100   %  
   Vattenfarlighetsklass (WGK)  
   Klass) : 1 (Svagt vattenskadlig)   Klassificering enligt AwSV    
   Ytterligare information  
   Ämne/produkt som tagits med i följande nationella förteckningar  
   TSCA REACH DSL/NDSL ENCS (Class 1 and 2) AICS KECI IECSC PICCS TCSI  
15.2  Kemikaliesäkerhetsbedömning  
   Ingen information tillgänglig.  
   
AVSNITT 16: Annan information  
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16.1  Hänvisningar på änding(ar)  
   02. Märkningsuppgifter · 02. Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 03. Farliga komponenter  
16.2  Förkortningar och akronymer  

   

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  Viktiga litteraturreferenser och datakällor  
   Ingen  

16.4  Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning 
(EG) nr 1272/2008 [CLP]  

   Ingen information tillgänglig.  
16.5  Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)  
   Ingen  
16.6  Utbildningsråd  
   Ingen  
16.7  Ytterligare information  
   Ingen  

 
Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande 
kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, 
bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller 
bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare 
överföras till det nya materialet.  

 
 


