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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku  
   
1.1  Identifikátor produktu  
     KORASILON Paste hochviskos   (8000003-99)  

 

1.2  Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 
neodporúčajú  

   Relevantné identifikované použitia  
   Povrchové úpravy, montážne pomoc, uvoľňovacie činidlo  
   Použitia, pred ktorými sa varuje  
   Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
1.3  Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov  

   
Dodávateľ (výrobca/importér/výhradný zástupca/sériový užívateľ/obchodník)  

  Kurt Obermeier GmbH & Co. KG  
Spezialchemikalien Holzschutz  

 

   Ulica :   Berghäuser Str. 70  
   Poštové smerovacie číslo/obec :   57319   Bad Berleburg  
   Telefón :   +492751/524-0  
   Fax :   +492751/5041  
   Kontaktná osoba pre informácie :   E-Mail: sdb@obermeier.de  
1.4  Núdzové telefónne číslo  

     +49 2751/524-113 (Mo-Fr 08:00-16:00 / 8.00am-4.00pm)  
  24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166  

 

   
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti  
   
2.1  Klasifikácia látky alebo zmesi  
   Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]  
   Žiadny  
   Postup klasifikácie  
   Metóda výpočtu.  
2.2  Prvky označovania  
   Označenie podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]  
   Osobitné pravidlá pre doplňujúce prvky oznaçovania urçitçých zmesí  
   EUH210  Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.  
2.3  Iná nebezpečnosť  
   Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
   
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách  
   
3.2  Zmesi  
   Nebezpečné zložky  

   
  Dodecamethylcyclohexasiloxane ; REACH registr.čís. : 01-2119517435-42 ; Č. ES : 208-762-8; CAS č. : 540-97-6   
  

  Váhový podiel :  ≥ 0,1 - < 0,5 %  
  Triedenie 1272/2008 [CLP] :  Žiadny  

 

 

   Ďalšie obsahové látky  

     Polydimethylsiloxane  
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   Táto zmes obsahuje nasledujúce látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), ktoré sú zahrnuté v 
zozname kandidátov podľa článku 59 REACH  

     Dodecamethylcyclohexasiloxane ; REACH registr.čís. : 01-2119517435-42 ; Č. ES : 208-762-8; CAS č. : 540-97-6  
 

   Dodatočné pokyny  
   Doslovné znenie H- a EUHviet: pozri oddiel 16.  
   
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci  
   
4.1  Opis opatrení prvej pomoci  

   
Všeobecné informácie  

  Znečistený, kontaminovaný odev vymeňte. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa objavili symptómy, 
privolajte lekársku pomoc.  

 

   Po vdýchnutí  
  Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.  

 

   Pri kontakte s pokožkou  
  Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo.  

 

   Po očnom kontakte  
  Ihneď opatrne a dôkladne vypláchnite očnou sprchou alebo vodou. Pri podráždení očí sa poraďte s očným lekárom.  

 

   Po požití  
  Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa dôkladne vodou.  

 

   Sebaochrana zdravotníkov prvej pomoci  
  Nie sú potrebné žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia.  

 

   Pokyny pre lekára  

   Ošetrenie  
  Symptomatické ošetrenie.  

 

4.2  Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené  
   Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
4.3  Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia  
   Žiadny  
   
ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia  
   
5.1  Hasiace prostriedky  

   Vhodné hasiace prostriedky  
  Kysličník uhličitý (CO2) pena odolná voči alkoholu Prúd ostrekovej vody Hasiaci prášok Piesok  

 

   Nevhodné hasiace prostriedky  
  Silný vodný lúč  

 

5.2  Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi  
   Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
5.3  Rady pre požiarnikov  
   In case of fire toxic gases may be formed.  

   Špeciálne ochranné prostriedky pri odstraňovaní požiaru  
  Noste respirátor nezávislý na okolitom vzduchu a odev chrániaci pred chemikáliami.  

 

5.4  Dodatočné pokyny  
   Žiadny  
   
ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení  
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6.1  Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy  
   Dodržujte primerané bezpečnostné opatrenia. Používajte osobnú ochrannú výbavu. Mimoriadne nebezpečenstvo 

pošmyknutia sa v dôsledku vytečenia/rozliatia produktu.  
6.2  Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie  
   Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Zabráňte plošnej expanzii (napr. zahradením alebo blokovaním oleja).  
6.3  Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie  

   Na čistenie  
  Mechanicky pozbierať. Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač).  

 

6.4  Odkaz na iné oddiely  
   Žiadny  
6.5  Dodatočné pokyny  
   Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.  
   
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie  
   
7.1  Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie  
   Avoid contact with skin and eyes.  
   Ochranné opatrenia  
   Používajte len na dobre vetranom mieste. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly.  
   Protipožiarne opatrenia  
   Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým 

výbojom.  
7.2  Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility  
   Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby  
   Uchovávajte/skladujte iba v pôvodnej nádobe.  
   Pokyny k spoločnému skladovaniu  
   Skladovacia skupina (TRGS 510) :   10      

 

   Ďalšie údaje k podmienkam skladovania  
   Nádoby chráňte pred poškodením.  
   Maximálna teplota uskladnenia :   50°C  
7.3  Špecifické konečné použitie, resp. Použitia  
   Žiadny  
   
ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana  
   
8.1  Kontrolné parametre  
   Medzné hodnoty pre pracovisko  
   Neobsahuje látky v množstve nad hranice koncentrácie, ktorá je stanovená pre limit pre pre pracovné prostredie.  
   Biologické hraničné hodnoty  
   Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.  
   DNEL/DMEL a PNEC-hodnota  
   DNEL/DMEL  
   Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.  
   PNEC  
   Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.  
8.2  Kontroly expozície  
   Osobná ochrana  
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   Ochrana očí/tváre  
   Rámové okuliare s bočnou ochranou  
   Ochrana pokožky  
   Ochrana rúk  
   Prevedenie ochranných protichemických rukavíc je potrebné vyberať špecificky pre prácu v závislosti od 

koncentrácie a množstva nebezpečných látok. DIN EN 374  
   Vhodný materiál : Butylový kaučuk NBR (Nitrilový kaučuk)  

   
Doba permeácie (maximálna doba nosenia) : 480 minutes. Pred použitím overte tesnosť/nepriepustnosť. 
Odporúča sa, konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných rukavíc proti chemikáliám pre 
špeciálne použitie.  

   Ochrana dýchania  
   Za normálnych okolností nie je potrebná osobná ochrana dýchania. Ochrana dýchania je potrebná pri: tvorba 

aerosólu alebo hmloviny.  
   Vhodný ochranný dýchací prístroj  
   Filtračná polomaska (EN 149) FFP1  
   Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia  
   Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Vyzlečte si znečistený, kontaminovaný odev. Pred prestávkami a po 

skončení práce si umyte ruky. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.  
8.3  Dodatočné pokyny  
   Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.  
   
ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti  
   
9.1  Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach  
   Vzhľad balenia  
   Skupenstvo : Pasta  
   Farba : rôzne, podľa sfarbenia  
   Zápach  
   slabé  
   Základné údaje, relevantné pre bezpečnosť  

   

Bod tuhnutia :  ( 1 bar / 1 Pa )       nie je stanovené        Brookfield    
Bod tavenia/oblasť topenia :        nie je stanovené           
Bod mrazu :        nie je stanovené           
Počiatočná teplota varu a 
destilačný rozsah :        nepoužiteľné           
Teplota rozkladu :        nie je stanovené           
Zápalná teplota :        nie je stanovené           
Flash point :     >    300     °C    ISO 2592    
Dolná hranica výbušnosti :        nie je stanovené           
Horná hranica výbušnosti :        nie je stanovené           
Tlak pary :  ( 50 °C )       nie je stanovené           
Hustota :  ( 20 °C )    cca    0,97     g/cm3       
Skúška delenia rozpúšťadla :  ( 20 °C )       nie je stanovené           
Rozpustnosť tukov :  ( 20 °C )       Not determined.           
Solubility in water        Insoluble           
hodnota pH :  ( 20 °C )       nepoužiteľné           
log P O/W :        nie je stanovené           
Viskozita :  ( 20 °C )       nie je stanovené           
Prah zápachu :        nie je stanovené           
Relatívna hustota pár :  ( 20 °C )       nie je stanovené           
Vyparené množstvo :        nie je stanovené           
Vyparovacia rýchlosť :        nie je stanovené           
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Horľavé pevné látky :  Nie je stanovené.   
Horľavé plyny :  Nie je stanovené.   
Oxidujúce kvapaliny :  Nie je stanovené.   
Výbušné vlastnosti :  Nie je stanovené.   
Korozívne pre kovy :  Nie je stanovené.   

 

9.2  Iné informácie  
   Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.  
   
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita  
   
10.1  Reaktivita  
   No dangerous reactions known.  
10.2  Chemická stabilita  
   Výrobok je chemicky stabilný za odporúčaných podmienok skladovania, používania a teploty.  
10.3  Možnosť nebezpečných reakcií  
   No dangerous reactions known.  
10.4  Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť  
   Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.  
10.5  Nekompatibilné materiály  
   Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
10.6  Nebezpečné produkty rozkladu  
   Pokusy preukázali, že pri teplotách od ca. 150 °C sa uvolňuje malé množstvo formaldehydu oxidačným rozkladom.  
10.7  Dodatočné pokyny  
   Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.  
   
ODDIEL 11: Toxikologické informácie  
   
11.1  Informácie o toxikologických účinkoch  
   Akútne pôsobenia  
   Akútna orálna toxicita  
   Parameter :  LD50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Dráha expozície :  Orálny  
   Druh :  Potkan  
   Účinná dávka :  > 5000 mg/kg  
   Parameter :  LD50 ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; CAS č. : 540-97-6 )  
   Dráha expozície :  Orálny  
   Druh :  Potkan  
   Účinná dávka :  > 2000 mg/kg  
   Produkt nebol overený.  
   Akútna dermálna toxicita  
   Parameter :  LD50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Dráha expozície :  Kožný  
   Druh :  Potkan  
   Účinná dávka :  > 2000 mg/kg  
   Parameter :  LD50 ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; CAS č. : 540-97-6 )  
   Dráha expozície :  Kožný  
   Druh :  Potkan  
   Účinná dávka :  > 2000 mg/kg  
   Produkt nebol overený.  
   Akútna inhalačná toxicita  
   Produkt nebol overený.  
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   Špecifické symptómy pri testovaní na zvieratách  
   Produkt nebol overený.  
   Dráždenie a leptavé pôsobenie  
   Primárny dráždivý účinok na pokožku  
   Produkt nebol overený.  
   Podráždenie očí  
   Produkt nebol overený.  
   Podráždenie dýchacích ciest  
   Produkt nebol overený.  
   Senzibilizácia  
   Pri kontakte s pokožkou  
   Produkt nebol overený.  
   Po vdýchnutí  
   Produkt nebol overený.  
   Toxicita po opakovanej absorpcii (subakútna, subchronická, chronická)  
   Produkt nebol overený.  
   Subakútna orálna toxicita  
   Parameter :  NOAEL(C) ( Polydimethylsiloxane )  
   Dráha expozície :  Orálny  
   Druh :  Potkan  
   Účinná dávka :  >= 1000 mg/kg  
   Parameter :  NOAEL(C) ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; CAS č. : 540-97-6 )  
   Dráha expozície :  Orálny  
   Druh :  Potkan  
   Účinná dávka :  1000 mg/kg  
   CRM účinky (karcinogénne, zmeny genotypu a ohrozenie reprodukcie)  
   Karcinogenita  
   Produkt nebol overený.  
   Mutagenita zárodočných buniek  
   Produkt nebol overený.  
   Reprodukčná toxicita  
   Produkt nebol overený.  
   Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia  
   Produkt nebol overený.  
   Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – pri opakovanej expozícii  
   Produkt nebol overený.  
   Aspiračná nebezpečnosť  
   Produkt nebol overený.  
11.2  Toxikokinetika, metabolizmus a distribúcia  
   Produkt nebol overený.  
11.4  Iné nepriaznivé účinky  
   Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.  
11.5  Dodatočné údaje  
   Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.  
   
ODDIEL 12: Ekologické informácie  
   
12.1  Toxicita  
   Vodná toxicita  
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   Akútna (krátkodobá) toxicita rýb  
   Parameter :  LC0 ( Polydimethylsiloxane )  
   Druh :  Leuciscus idus (jalec tmavý)  
   Hodnotiaci parameter :  Acute (short-term) fish toxicity  
   Účinná dávka :  200 mg/l  
   Expozičná doba :  96 h  
   Produkt nebol overený.  
   Chronická (dlhodobá) toxicita rýb  
   Parameter :  NOEC ( Polydimethylsiloxane )  
   Druh :  Oncorhynchus mykiss (Pstruh dúhový)  
   Účinná dávka :  > 10000 mg/kg  
   Expozičná doba :  28 d  
   Produkt nebol overený.  
   Akútna (krátkodobá) toxicida dafnií  
   Parameter :  EC0 ( Polydimethylsiloxane )  
   Druh :  Dafnia magna (veľká vodná blcha)  
   Hodnotiaci parameter :  Acute (short-term) daphnia toxicity  
   Účinná dávka :  > 0,0001 mg/l  
   Expozičná doba :  48 h  
   Produkt nebol overený.  
   Chronický (dlhodobý) toxicida dafnií  
   Produkt nebol overený.  
   Akútna (krátkodobá) toxicita rias  
   Parameter :  IC50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Druh :  Skeletonema costatum  
   Účinná dávka :  > 100000 mg/l  
   Expozičná doba :  72 h  
   Produkt nebol overený.  
   Chronický (dlhodobý) toxicita rias  
   Produkt nebol overený.  
   Bakteriálna toxicita  
   Produkt nebol overený.  
   Suchozemská toxicita  
   Produkt nebol overený.  
   Toxicita pre pozemné rastliny  
   Produkt nebol overený.  
   Správanie v čističke odpadových vôd  
   V prípade odborného zavedenia nízkych koncentrácií do adaptovaných biologických čističiek sa neočakávajú poruchy 

aktivity odbúravania aktivovaného kalu.  
12.2  Perzistencia a degradovateľnosť  
   Abiotický rozklad  
   Produkt môže byť eliminovaný z vody prostredníctvom abiotických procesov, napr. prostredníctvom adsorpcie 

aktivovaného kalu.  
   Biologické odbúranie  
   Nie je ľahko biologicky odbúrateľný (podľa OECD-kritérií).  
12.3  Bioakumulačný potenciál  
   Produkt nebol overený.  
12.4  Mobilita v pôde  
   Produkt nebol overený.  
12.5  Výsledky posúdenia PBT a vPvB  
   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  Iné nepriaznivé účinky  
   Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.  
12.7  Doplnkové ekotoxikologické informácie  
   Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.  
   
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní  
   
13.1  Metódy spracovania odpadu  
   Likvidácia odpadu podľa Smernice 2008/98/ES o odpadoch a nebezpečných odpadoch. Pre povolenie na likvidáciu 

odpadu oslovte príslušný úrad.  
   Likvidácia produktu/obalu  
   Možnosti spracovania odpadu  

   
Primeraná likvidácia odpadu / produkt  

  Priradenie čísel kódu odpadu/označení odpadu je potrebné vykonať podľa odborov a špecifík procesov v súlade s 
EAKV.  

 

   Primeraná likvidácia odpadu / obal  
  S kontaminovanými obalmi sa nakladá ako s látkou.  

 

   
ODDIEL 14: Informácie o doprave  
   
14.1  Číslo OSN  
   Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.  
14.2  Správne expedičné označenie OSN  
   Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.  
14.3  Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu  
   Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.  
14.4  Obalová skupina  
   Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.  
14.5  Nebezpečnosť pre životné prostredie  
   Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.  
14.6  Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  
   Žiadny  
   
ODDIEL 15: Regulačné informácie  
   

15.1  Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 
zdravia a životného prostredia  

   Národné predpisy  
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
   Sum organic substances class III :   85 - 100   %  
   Trieda ohrozenia vody (WGK)  
   Trieda : 1 (Slabo znečisťuje vodu)   Tridenie podľa AwSV    
   Dodatočné údaje  
   Látka/produkt je uvedený v nasledujúcich národných zoznamoch  
   TSCA REACH DSL/NDSL ENCS (Class 1 and 2) AICS KECI IECSC PICCS TCSI  
15.2  Hodnotenie chemickej bezpečnosti  
   Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
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ODDIEL 16: Iné informácie  
   
16.1  Pokyny na zmenu  
   02. Prvky označovania · 02. Označenie podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] · 03. Nebezpečné zložky  
16.2  Skratky a akronymy  

   

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  Dôležité literárne údaje a zdroje údajov  
   Žiadny  

16.4  Klasifikácia zmesí a použitá metóda hodnotenia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 
[CLP]  

   Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
16.5  Doslovné znenie H- a EUHviet (Číslo a kompletný text)  
   Žiadny  
16.6  Pokyny školenia  
   Žiadny  
16.7  Dodatočné údaje  
   Žiadny  

 
Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú najlepším zmalostiam našich súčasných poznatkov, vydaných tlačou. 
Infomácie v tejto karte bezpečnostných údajov Vám majú poskytnúť podklady pre bezpečné zaobchádzanie s produktom pri 
skladovaní, spracovaním, preprave a zneškodnení. Údaje sú neprenosné na iné produkty. Pokiaľ sa produkt s ostatnými 
materiálmi zmieša, premieša alebo spracuje, nemôžu sa údaje v tejto karte bezpečnostných údajov, pokiaľ nie je uvedené 
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výslovne niečo iné, prenášať na takto zhotovený nový materiál.  
 

 


