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1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης
Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Aquariensilikon AQUAFIX transparent
Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος

Στεγανοποιητικό
Πληροφορίες για τον παραγωγό/προμηθευτή

Εταιρεία :
Οδός :
Τόπος :
Τηλέφωνο :
E-Mail :
Τομέας χορήγησης πληροφοριών

BOHLE AG
Dieselstr. 10
D-42781 Haan
02129 5568-0
info@bohle.de
chemische Entwicklung

Τέλεφαξ : 02129 5568 282

2. Προσδιορισμός των κινδύνων
Ταξινόμηση

Το παρασκεύασμα αυτό έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ ως μη επικίνδυνο.
Καμία επικίνδυνη ουσία ή παρασκεύασμα με την έννοια της Οδηγίας περί Επικίνδυνων Ουσιών ή των
Οδηγιών της ΕΕ 67/548/EΟΚ oder 1999/45/EΚ.

3. Σύσταση/στοιχεία για τα συστατικά
Χημική ονομασία της ουσίας ( Παρασκευάσματος )

Επικίνδυνα συστατικά υλικά
Αριθμ. EK

CAS-No.

Ονομασία

241-677-4

17689-77-9 Ethyltriacetoxysilane

224-221-9

4253-34-3 Methyltriacetoxsilan

Βάρος Ταξινόμηση
1-4 % C R34
1-4 % C R14-34

(Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στο τμήμα αυτό, βλέπε τμήμα 16.)

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών
Εισπνοή

Μεταφέρεται στον φρέσκο αέρα.
Επαφή δέρματος
Πλύνετε με σαπούνι και νερό.
Επαφή στα μάτια
Μετά από επαφή με τα μάτια, απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό
τουλάχιστον 15 λεπτά, επίσης κάτω από τα βλέφαρα. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
Κατάποση

Ξεπλύνετε το στόμα. Πίνετε πολύ νερό.
Μη προκαλείτε εμετό. Συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό.

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης
διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ξηρά σκόνη εκνέφωμα νερού αφρός σταθερός σε αλκοόλη
Ιδιαίτεροι κίνδυνοι εκρήξεως, που προέρχονται από την ίδια ουσία ή το παρασκεύασμα, τα προϊόντα
καυσεώς του ή τα παραγόμενα αέρια
Θέρμανση ή πυρκαγιά μπορούν να απελευθερώσουν δηλητηριώδη αέρια.
Αριθμός αναθεώρησης : 1,01
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Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες
Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος.
Μην εισπνέετε αέρια έκρηξης ή πυρκαγιάς.
Σμπληρωματικές υποδείξεις
Συνήθη μέτρα σε περίπτωση ανάφλεξης χημικών ουσιών.

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
Προσωπικές προφυλάξεις
Λάβατε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Χρησιμοποιείτε προσωπική ενδυμασία προστασίας.
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων.
Μέθοδοι καθαρισμού
Λαμβάνεται μηχανικά. Παραδίνεται προς επεξεργασία σε κατάλληλα κλειστά δοχεία.

7. Χειρισμός και αποθήκευση
Χειρισμός
Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό
Λάβατε μέτρα καλού εξαερισμού, ιδίως σε κλειστούς χώρους.
Αποθήκευση
Επιπλέον στοιχεία
Διατηρείται καλά κλειστό, δροσερό και ξηρό. Προστατεύεται από θέρμανση. Προστατεύεται από άμεση
ηλιακή ακτινοβολία.

8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόντα/ατομική προστασία
Οριακές τιµές έκθεσης
Έλεγχοι έκθεσης
Μέτρα υγιεινής
Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προσοχής πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη.
Διατηρείται μακρυά από μέσα διατροφής, ποτά και ζωοτροφές. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείματα και
κατά το τέλος της εργασίας. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
Αναπνευστική προστασία

όταν ο εξαερισμός είναι ελλειπής, φορέστε συσκευή προστασίας αναπνευστικού συστήματος.
Προστασία των χεριών
προστατευτικά γάντια
Προστασία των µατιών
προστατευτικά γυαλιά
Προστασία του δέρµατος
προστατευτική ενδυμασία

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες
Γενικές πληροφορίες

Φυσική κατάσταση :
Χρώμα :
Οσμή :

παστώδης
διαφανές
χαρακτηριστικό

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον

Μέθοδος
Αριθμός αναθεώρησης : 1,01
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Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης

Σημείο ανάφλεξης :

μη χρησιμοποιήσιμο

Εκρηκτικές ιδιότητες
Μη εκρηκτικό
Πυκνότητα :
Υδατοδιαλυτότητα :

1,04 g/cm³
αδιάλυτο

Άλλες πληροφορίες

Θερμοκρασία ανάφλεξης :

400 °C

10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα
Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται
Καμμία αποσύνθεση κατά την κανονική χρησιμοποίηση.

11. Τοξικολογικές πληροφορίες
Άλλα στοιχεία

Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της υγείας ούτε είναι γνωστοί.

12. Οικολογικές πληροφορίες
Άλλα στοιχεία
Η βιολογική αποικοδόμηση είναι δύσκολη.

13. Στοιχεία σχετικα με τη διάθεση
Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν
απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως; απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών
080410
(αναφέρονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα); απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών, εκτός
από τα αναφερόμενα στο 08 04 09
Κωδικός αριθμός απορριμάτων, απόριμμα υπολείματος προϊόντος
ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
200128
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΡΩΝ; χωριστά συλλεγέντα μέρη, (εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 15 01);
χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 27

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Άλλα στοιχεία

Μη επικίνδυνο υλικό όσον αφορά τους κωδικούς ADR/RID, ADNR, IMDG και IATA-DGR

15. Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις
Χαρακτηρισμός
Συμπληρωματικές υποδείξεις
Το προΐόν δεν υποχρεούται να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με της ΕΟΚ ή των αντίστοιχων εθνικών
νόμων.
Εθνικοί κανονισμοί

16. Άλλες πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο των φράσεων R αναφέρεται στις ενότητες 2 και 3
14
Αντιδρά βίαια µε νερό.
34
Προκαλεί εγκαύµατα.
Αριθμός αναθεώρησης : 1,01
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Άλλα στοιχεία
Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται στην σημερινή στάθμη των γνώσεών μας, δεν αποτελούνεντούτοις
εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος 9α και δεν αποτελούν καμία σύμβαση νομικής ισχύος. Οι
αποδέκτες των προϊόντων μας έχουν την ευθύνη να λαβαίνουν υπόψη τους τους ισχύοντες νόμους και
τις υπάρχουσες διατάξεις.

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία
στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)
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