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1. Vielas/preparāta un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana
Vielas vai preparāta identifikācija

Aquariensilikon AQUAFIX transparent
Vielas/preparāta lietošana

Aizvākotājs
Sabiedrības/uzņēmuma identifikācija

Firmas nosaukums :
Iela :
Vieta :
Telefons :
e-Mail :
Izziņas sliedzošā nodaļa :

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

Telefakss : 02129 5568 282

2. Bīstamības apzināšana
Klasifikācija

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams atbilstoši direktīvai 1999/45/EK.
Nav bīstama viela vai produkts saskaņā ar EK direktīvām 67/548/EEK vai 1999/45/EK.

3. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
Ķīmiskais raksturojums ( Viela )

Bīstamās sastāvdaļas
EK-numurs

CAS numurs

Nosaukums

241-677-4

17689-77-9 Ethyltriacetoxysilane

224-221-9

4253-34-3 Methyltriacetoxsilan

Daļa Klasifikācija
1-4 % C R34
1-4 % C R14-34

Sniegto R-teikumu pilnīgs vārdu saturs atrodams 16. nodaļā.

4. Pirmās palīdzības pasākumi
Pirmā palīdzība ieelpošanas gadījumā
Pārvietot svaigā gaisā.
Pirmā palīdzība, nonākot kontaktā ar ādu
Nomazgāt ar ziepēm un ūdeni.
Pirmā palīdzība, nokļūstot vielai acīs
Nejaušas saskares ar acīm gadījumā izņemt kontaktlēcas un nekavējoties skalot ar lielu daudzumu
ūdens, arī zem acu plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Konsultēties ar ārstu.
Pirmā palīdzība, norīšanas gadījumā
Izskalot muti. Dzert daudz ūdens.
Neizraisīt vemšanu. Nekavējoties sazināties ar ārstu.

5. Ugunsdzēsības pasākumi
Piemērotos ugunsdzēšanas līdzekļus
oglekļa dioksīds (CO2) sausais pulveris ūdens šalts spirta izturīgās putas
Īpašu vielas vai preparāta, tā sadegšanas produktu un degšanas gāzveida produktu iedarbības bīstamību
Karsējot vai uguns iedarbībā var izdalīties toksiska gāze.
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Speciālas ugunsdzēsējiem lietojamās aizsargierīces
Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu. Ugunsgrēka un/vai sprādziena gadījumā neieelpot
dūmus.
Papildus norādījumi
Ķīmisko ugusgrēku standartprocedūra.

6. Pasākumi nejaušas izplūdes gadījumos
Personīgās drošības pasākumiem, piemēram
Nodrošināt adekvātu ventilāciju. Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu.
Videsdrošības pasākumiem, piemēram
Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā.
Savākšanas paņēmieniem, piemēram
Lietot mehānisku pārvietošanas aprīkojumu. Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros nodošanai.

7. Lietošana un glabāšana
Lietošana
Norādījumi drošai lietošanai
Nodrošināt piemērotu ventilāciju, it īpaši norobežotās vietās.
Glabāšana
Papildus norādījumi uzglabāšanas apstākļiem
Glabāt cieši noslēgtu sausā un vēsā vietā. Sargāt no sasilšanas. Glabāt prom no tiešas saules
gaismas.

8. Kaitīgās iedarbības ierobežošana/personu aizsardzība
Arodekspozīcijas robežvērtības
Ledarbības kontroles pasākumi
Pasākumi aizsardzībai un higiēnai
Rīkoties atbilstoši labai rūpnieciskās higiēnas un drošības praksei. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai
dzīvnieku barību. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas beigās. Izvairīties no
saskares ar ādu un acīm.
Elpošanas orgānu aizsardzība

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas ceļus.
Roku aizsardzība
aizsargcimdi
Acu aizsardzība
drošības brilles
Ādas aizsardzība
aizsargtērps

9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības
Vispārējā informācija

Norāda agregātstāvokli :
Krāsa :
Smārds :

pasta
caurspīdīgs
īpatnēja

Svarīgākā veselības, drošības un vides aizsardzības informācija

Pārbaudes norma
Stāvokļa izmaiņas
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Uzliesmošanas temperatūra :

nav piemērojams

Sprādzienbīstamība
Nav sprādzienbīstams
Blīvums :
Šķīdība ūdenī :

1,04 g/cm³
nešķīstošs

Citas ziņas

Aizsegšanās punkts :

400 °C

10. Stabilitāte un reaģētspēja
Apstākļi, no kuriem jāizvairās
Nesadalās, ja lieto, kā norādīts.

11. Informācija par toksiskumu
Papildus norādījumi

Normālos lietošanas apstākļos veselības traucējumi nav zināmi vai nav gaidāmi.

12. Ekoloģiskā informācija
Papildus norādījumi
Nav viegli bionoārdāms.

13. Apsvērumi saistībā ar apglabāšanu
Izlietoto produktu atkritumu
ATKRITUMI, KAS RADUŠIES PĀRKLĀJUMU (KRĀSU, EMALJAS KRĀSU UN), ADHEZĪVU,
080410
HERMĒTIĶU UN TIPOGRĀFIJAS KRĀSU RAŽOŠANĀ, PAGATAVOŠANĀ, PIEGĀDĒ UN
LIETOŠANĀ (RPPL); atkritumi, kas radušies adhezīvu un hermētiķu (tostarp hidroizolācijas materiālu)
RPPL; tādu adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri nav minēti 08 04 09 pozīcijā
Izlietoto atlikumu atkritumu
SADZĪVES ATKRITUMI (MĀJSAIMNIECĪBAS ATKRITUMI UN TIEM LĪDZĪGI ATKRITUMI NO
200128
TIRDZNIECĪBAS, RŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM) UN ATSEVIŠĶI SAVĀKTAS
FRAKCIJAS; atsevišķi savāktas atkritumu frakcijas (izņemot 15 01 pozīcijā minētās); krāsas,
tipogrāfijas krāsas, adhezīvi un sveķi, kas nav minēti 20 01 27 pozīcijā

14. Informācija par transportēšanu
Papildus norādījumi transportam

Preces, kas nav bīstamas ADR/RID, ADNR, IMDG kodeksa, ICAO/IATA-DGR izpratnē

15. Reglamentatīva informācija
Marķēšana
Apzīmējums
Saskaņā ar EK direktīvām un attiecīgajiem nacionālajiem likumiem produktam nav nepieciešams
marķējums.
Nacionālā normatīva rakstura informācija

16. Cita informācija
2. un 3. nodaļās minētā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma (R frāžu) pilns teksts
14
Aktīvi reaģē ar ūdeni.
34
Rada apdegumus.
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(Bistamo sastavdalu dati tika panemti no beidzamas speka esošas iepriekšeja piegadataja drošibas datu lapas.)
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