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Verziószám:      2013/01 
A biztonsági adatlap elkészítésének kelte:  2013. július 1. 
Felülvizsgálat kelte:     - 
Az előző verzió hatályon kívül helyezésének kelte: - 
 
1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 
 
1.1. Termékazonosító 
MESTER Szilikon Tömítő Ragasztó 310 ml 
 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt felhasználása 
1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 
Fő használati kategória: Ipari felhasználás 
1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax: 
Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2. 
Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926 
optima@optimaforma.hu 

 
1.4. Sürgősségi telefonszám 

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám:  
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)  
Tel: 06-1-476-6464 vagy 06-80-201-199 (24 h) 

__________________________________________________________________________________
  
2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 
 
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 
Besorolás az EGK 67/548-as illetve az EK 1999/45-ös irányelve alapján: 
Nincs osztályozva 
 
2.2. Címkézési elemek 
Címkézés a 67/548/EGK  illetve az 1999/45/EK irányelv szerint 
Veszélyszimbólumok : -      
R-mondatok : - 
 
2.3. Egyéb veszélyek 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 
3.1. Anyagok 
- 
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3.2. Keverékek 
 
Név  CAS-szám  Veszély Koncentráció 
 EU-szám Mondatok 
 REACH-szám 
 Osztályozás a 1272/2008/EK (GHS) rendelet szerint 
 Egyéb információ 

 
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt középpárlat, Gázolaj - nem meghatározott, [Ásványolaj párlatnak katalitikus 
hidrogénezéssel kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C11 és C25 közötti szénatomszámú 
szénhidrogéneket tartalmaz. 
 64742-46-7 Xn < 40 
 265-148-2 R65 
 01-2119552497-29 H304 
 Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint Asp. Tox. 1, Indexnummer: 649-221-00-X 
 
ETHYLTRIACETOXYSILAAN 
 17689-77-9 Xn, C < 3% 
 241-677-4 R14, R22, R34 
 01-2119881778-15 H302, H314, H318 
 Acute Tox. 4 (Oral), Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, 
 
R34 
  H314  
 OLIGOMERE ETHYL- EN METHYLACETOXYSILANEN < 3 
 C Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint Skin Corr. 
1B 
 
 
 
 
  

__________________________________________________________________________________ 
 
4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése  
Elsősegélynyújtás általános: 
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 
mutatni. 
Elsősegélynyújtás belégzést követően: 
Az elképzelhetően normál használat esetén belégzés esetén nem várható semmilyen 
veszélyeztetettség. 
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően: 
Az érintett bőrfelületet mossuk le azonnal bőséges vízzel. Fokozódó bőrirritáció esetén forduljunk 
orvoshoz. 
Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően: 
Azonnal vízzel öblítsük le. Fokozódó szemirritáció esetén forduljunk orvoshoz. 
Elsősegélynyújtás lenyelést követően: 
Ne idézzünk elő hányást. Kis kortyokban itassunk vizet (hígító hatás). 
 
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
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4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
________________________________________________________________________________ 
 
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
5.1. Oltóanyag  
Megfelelő oltóanyag: 
Használjunk a környezeti adottságoknak megfelelő oltóanyagot: vízpermetet, száraz oltóanyagot, 
alkohol-álló habot, széndioxidot vagy homokot. 
Alkalmatlan oltószer: Nagynyomású vízsugár. 
 
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  
Tűzveszély: Tűz esetén bomlástermék keletkezhet: ecetsav 
 
 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat  
Védőfelszerelés tűzoltás közben: Sűrített levegő/oxigén berendezés. 
_________________________________________________________________________________ 
 
6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  
Általános intézkedések: 
A takarító személyzetet megfelelő védelemmel kell ellátni.  
Kerüljük a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. A gőzöket ne lélegezzük be. 
 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  
Ne kerüljön a csatornahálózatba, felszíni vizekbe, talajvízbe, alacsonyan fekvő területre. 
Vegyük körbe (gát/árok) a kiömlést és akadályozzuk meg annak továbbterjedését. 
 
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  
Tisztítási eljárás: Ne öblítsük le vízzel. Mechanikai úton itassuk fel. 
A hatályos előírásoknak megfelelõen távolítsuk el a szennyezõdött anyagokat. 
Folyadékot megkötő anyagokkal itassuk fel (pld. homok, kovaföld, sav- és általános kötőanyag). A 
szennyezett felületet szappanos oldattal tisztítsuk meg. 
Egyéb információk: Távolítson el minden gyújtóforrást. 
 
6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
További információ a 8. fejezetben. A szennyezett anyagok megsemmisítésérõl lásd a 13. fejezetet. 
_________________________________________________________________________________ 
 
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
További veszélyek a kezelés során: 
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Robbanásveszélyes gőz-levegő elegy keletkezhet. Tartsa távol a gyújtóforrásoktól! Dohányozni tilos! 
A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. A nagy hőnek kitett területeket porlasztott vízzel hűtsük. 
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 
Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről. 
 
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Nedvességtől védendő. Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó. Az edényzet jól szellőztetett 
helyen tartandó. 
 
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
_______________________________________________________________________________ 
 
8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 
 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
Nincs adat 
 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
Megfelelő műszaki ellenőrzés: 
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A gőzöket ne lélegezze be. A termék 
használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
Kézvédelem: 
Viseljen védőkesztyűt (flour vagy gumi). A kémiai védőkesztyű típusát a veszélyes komponensek 
koncetrációja és minősége alapján kell meghatározni, valamint a munkahelyi előírások alapján. 
A készítmény átkeményedési idejét és duzzadó képességét vegye figyelembe. A pontos behatolási 
időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani. 
Védőszemüveg: 
Szorosan záródó védőszemüveg. 
Bőr- és testvédelem: 
Viseljen védőruházatot. 
Légzésvédelem: 
Amikor nagy mennyiségű páraképződés várható, használjon erre a célra jóváhagyott maszkot. 
A környezeti expozíció behatárolása és felügyelete: 
Ne engedje a talajba, altalajba. Akadályozza meg, hogy a termék csatornába vagy vízfolyásokba 
jusson. 
_____________________________________________________________________________ 
 
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ  
Forma: Folyékony 
Külső jellemzők: Krémszerű. 
Szín: Átlátszó 
Szag: irritáló/szúrós szagú 
Szagküszöbérték: Adatok nem állnak rendelkezésre 
pH-érték: Nem használható 
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Butil-acetáthoz viszonyított relatív párolgási sebesség:  Adatok nem állnak rendelkezésre 
Olvadáspont:  Nem használható 
Fagyáspontpont: Adatok nem állnak rendelkezésre 
Forrásponttartomány: Nem használható 
Lobbanáspont: Nem használható 
Öngyulladási hőmérséklet: Adatok nem állnak rendelkezésre 
Bomlási hőmérséklet: Adatok nem állnak rendelkezésre 
Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű): ca. 400 °C  
Gőznyomás: Nem használható 
Relatív gőznyomás 20 °C-nál: Adatok nem állnak rendelkezésre 
Relatív sűrűség: Adatok nem állnak rendelkezésre 
Sűrűség: 0,98 - 1,05 g/cm³ (25 °C) 
Oldékonyság: Oldhatóság vízben:   practically insoluble 
Log Pow: Adatok nem állnak rendelkezésre 
Log Kow: Adatok nem állnak rendelkezésre 
Viszkozitás, kinematikus: Adatok nem állnak rendelkezésre 
Viszkozitás, dinamikus: ca. 800000 mPa.s 
Robbanékony tulajdonságai vannak: Adatok nem állnak rendelkezésre 
Égést segítő tulajdonságok: Adatok nem állnak rendelkezésre 
Robbanási határértékek: Nem használható 
 
9.2. Egyéb információk 
Nincs adat 
_________________________________________________________________________________ 
 
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
 
10.1. Reakciókészség  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
10.2. Kémiai stabilitás  
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  
Veszélyes reakciók nem ismeretesek. 
 
10.4. Kerülendő körülmények  
Nedvesség. 
 
10.5. Nem összeférhető anyagok  
Reakcióba lép a következőkkel: víz. Alapok. Alkohol. Ecetsav szabadulhat fel. 
 
10.6. Veszélyes bomlástermékek  
Hidrolizis, ecetsav szabadulhat fel. 
________________________________________________________________________________ 
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11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ  
Akut toxicitás: Nincs osztályozva 
Irritáció: Nincs osztályozva 
pH-érték:  Nem használható 
Maró hatás: Nincs osztályozva 
Szenzibilizáció: Nincs osztályozva 
Ismételt dózisú toxicitás: Nincs osztályozva 
Rákkeltő hatás: Nincs osztályozva 
Mutagenitás:  Nincs osztályozva 
Reprodukciót károsító tulajdonság: Nincs osztályozva 
Egyéb információk: Hidrolizis, ecetsav szabadulhat fel. Irritálhatja a légutakat és az egyéb helyeken 
lévő nyálkahártyát. 
______________________________________________________________________________ 
 
12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
 
12.1. Toxicitás  
Ökológia - víz: 
A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú nemkívánatos 
hatása a környezetre.  
Normális felhasználási feltételek mellett nincs ismert nemkívánatos hatása a víztisztító telepek 
működésére. 
 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság  
A termék biológiai úton nem bomlik. 
 
12.3. Bioakkumulációs képesség  
Bioakkumulációs veszélyre utaló információ nincs. 
 
12.4. A talajban való mobilitás  
Polymer: vízben nem oldható 
 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei  
Nem áll rendelkezésre adat, további információ. 
 
12.6. Egyéb káros hatások 
Nem áll rendelkezésre adat, további információ. 
________________________________________________________________________________ 
 
13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
 
13.1. Hulladékkezelési módszerek 
Ürítse ki teljesen a csomagolóanyagokat megsemmisítés elõtt. A kiűrített edényeketet  a hatósági 
előírásoknak megfelelően kezelni (recycling). 
A hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó ajánlások: 
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Veszélyes hulladékot megsemmisítő üzembe kell küldeni a hivatalos előírásoknak megfelelő 
felügyelet mellett. 
_________________________________________________________________________________ 
 
14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
ADR/RID/ADNR/IMDG/ICAO/IATA előírásainak megfelelően 
 
14.1 UN-szám 
Nincs adat 
 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
Nincs adat vagy korlátozás 
 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
Nincs adat vagy korlátozás 
  
14.4. Csomagolási csoport 
Nincs adat vagy korlátozás  
14.5. Környezeti veszélyek 
Környezeti veszély nincs, tengerre káros anyag: nincs 
  
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
Nincs adat vagy korlátozás 
  
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 
Nincs adat vagy korlátozás 
________________________________________________________________________________ 
 
15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 
15.1.1. EU-előírások 
A REACH XVII melléklete szerint nincs korlátozás 
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot 
További előírások, korlátozások és rendeletek: 
Figyeljen a nemzeti/helyi előírásokra. 
15.1.2. Nemzeti előírások 
Veszélyességi osztály vízre (WGK): 1 - vízre kevéssé veszélyes 
Regionális jogszabályok: EINECS/ELINCS. IECSC. AICS. PICCS. TSCA. 
  
15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
Erre a készítményre nem készült vegyi biztonsági értékelés. 
________________________________________________________________________________ 
 
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
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R-mondatok (67/548/EGK, 1999/45/EK szerint): 
R 14 Vízzel hevesen reagál 
R 22  Lenyelve ártalmas 
R 34  Égési sérülést okoz 
R 65  Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást 
okozhat 
 
CLP (1272/2008/EK) besorolás szerinti  veszélyek:  
H302    Lenyelve ártalmas. 
H304    Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
H314    Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H318    Súlyos szemkárosodást okoz. 
 
A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és 
kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, 
nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, 
valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.
 


