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1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
Namnet på ämnet eller preparatet

Akvariesilikon AQUAFIX transparent
Användning av ämnet eller preparatet

Tätningsmedel
Namnet på bolag/företag

Leverantör :
Gata :
Ort :
Telefon :
E-Mail :
Ansvarig avdelning :

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

Telefax : 02129 5568 282

2. Farliga egenskaper
Klassificering
Denna beredning är inte klassificerad som farlig enligt Direktiv 1999/45/EG.
Ej någon farlig substans eller beredning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

3. Sammansättning/Information om beståndsdelar
Kemisk benämning ( Beredning )

Farliga komponenter
EG-Nr.

CAS-Nr.

Kemiskt namn

241-677-4

17689-77-9 Ethyltriacetoxysilane

224-221-9

4253-34-3 Methyltriacetoxsilan

Mängd/halt Klassificering
1-4 % C R34
1-4 % C R14-34

Fullständiga ordalydelsen av varje R-fras finns i avsnitt 16

4. Åtgärder vid första hjälpen
Efter inandning
Flytta ut i friska luften.
Efter hudkontakt
Tvätta bort med tvål och vatten.
Efter ögonkontakt
Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under
ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta läkare.
Efter förtäring
Skölj munnen. Drick mycket vatten.
Framkalla inte kräkning. Kontakta genast läkare.

5. Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel
koldioxid (CO2) pulver vattenbesprutning alkoholbeständigt skum
Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller preparatet i sig eller av förbränningsprodukter
eller gaser som uppstår vid brand
Upphettning eller brand kan frigöra giftig gas.
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Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal
Vid brand, använd en tryckluftsapparat, som andningsskydd. I händelse av brand och/eller explosion
inandas inte rök.
Övrig information
Standardförfarande för kemikaliebränder.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder
Sörj för lämplig ventilation. Använd personlig skyddsutrustning.
Miljöskyddsåtgärder
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Saneringsmetoder
Använd mekanisk hanteringsutrustning. Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

7. Hantering och lagring
Hantering
Rekommendation för säker hantering
Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i tillstängda rum.
Lagring
Hantering och lagring
Förvara väl tillsluten på torr, sval plats. Förvara åtskilt från värme. Förvara åtskilt från direkt solljus.

8. Begränsning av exponeringen / Personligd skydd
Gränsvärden för exponering
Begränsning av exponeringen
Skydd- och Åtgärder beträffande hygien
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Får ej komma i kontakt med livsmedel,
drycker eller djurfoder. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Undvik kontakt med
huden och ögonen.
Andningsskydd

Använd lämpligt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig.
Handskar

skyddshandskar
Ögonskydd

skyddsglasögon
Hudskydd

skyddsdräkt

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Allmänna upplysningar

Aggregationstillstånd :
Färg :
Lukt :

pasta
genomskinlig
karakteristisk

Viktig hälso-,säkerhets-och miljöinformation

Provnormer
Tillståndsväxlingar
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Flampunkt :

inte tillämpligt

Explosiva egenskaper
Ej explosivt
Densitet :
Vattenlöslighet :

1,04 g/cm³
olöslig

Övriga upplysningar

Tändtemperatur :

400 °C

10. Stabilitet och reaktivitet
Förhållanden som skall undvikas
Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

11. Toxikologisk information
Ytterligare information

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning.

12. Ekologisk information
Ytterligare information
Icke lätt nedbrytbart.

13. Avfallshantering
Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter
AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV
080410
YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG;
Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även
impregneringsmedel); Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
Avfallsslag nummer-Restavfall
KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH
200128
INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER; Separat insamlade fraktioner
(utom 15 01); Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27

14. Transportinformation
Ytterligare information

Ej farligt gods enligt ADR/RID, ADNR, IMDD-kod, ICAO/IATA-DGR

15. Gällande föreskrifter
Märkning
Övrig information
Produkten behöver inte märkas enligt EU-direktiv eller motsvarande nationella lagar.
Nationella bestämmelser

16. Annan information
Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3
14
Reagerar häftigt med vatten.
34
Frätande.
Ytterligare information
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Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om
produktegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.
Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.
(Alla data angående riskämnesingredienserna har tagits från den senaste versionen av underleverantörens
säkerhetsdatablad.)
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