
VARNOSTNI LIST

ELASTOSIL® E43 TRANSPARENT

Datum priprave: 20.12.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

ELASTOSIL® E43 TRANSPARENT

Material: 60008100

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Večnamensko lepilo

Odsvetovane uporabe: ni podatka.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:
HABERKORN d.o.o., Vodovodna ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 320 67 10, fax: 02 320 67 30
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: ivan.spehar@haberkorn.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

 - Proizvod v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ni razvrščen kot nevaren.

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

 - Proizvod v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ni razvrščen kot nevaren.

Dodatne informacije:

EUH 210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

2.3 Druge nevarnosti:

 Ni drugih nevarnosti.
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VARNOSTNI LIST

ELASTOSIL® E43 TRANSPARENT

Datum priprave: 20.12.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi:

Ime snovi Št. EC

Št. CAS

Št. INDEX

Konc. [%] Razvrstitev v

skladu z Uredbo

(ES) št. 1272/2008

REACH

registracijska

številka:

Triacetoksimetilsilan 224-221-9

4253-34-3

/

<5 Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1C,

H314

Eye Dam. 1, H318

01-2119962266-32

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. V normalnih okoliščinah ne pride do vdihavanja.

4.1.2 Stik s kožo:

Pri stiku s produktom kožo sprati z milom in veliko vode. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Ne izzvati bruhanja. Prizadetemu dati piti veliko količino vode v majhnih požirkih. V primeru trajajočih težav
poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Ni podatka.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

ELASTOSIL® E43 TRANSPARENT

Datum priprave: 20.12.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Gasilna pena odporna na alkohol. Ogljikov dioksid (CO2). Vodna meglica. Pesek. Gasilni prah.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

V primeru požara se lahko tvorijo nevarni plini ali hlapi. Izpostavljenost produktom izgorevanja lahko škoduje
zdravju!
Nevarni produkti izgorevanja: strupeni in zelo strupeni dimni plini.

5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Preprečiti iztekanje
produktov gašenja v odvodne kanale. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.          

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8).  Preprečiti dostop nezaščitenim osebam.  Preprečiti stik z očmi in kožo.
Ne vdihavati plinov/hlapov/aerosolov.  V primeru razlitja nevarnost spolzkih površin. Ne hoditi po razlitem/razsutem
proizvodu.

6.1.2 Za reševalce:

Ni posebnih napotkov.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke.  Če pride do izpusta v vodotoke, kanalizacijo
ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe. Zaustaviti iztekanje, če se to
lahko stori brez tveganja.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Razliti/razsuti material posuti s peskom ali zemljo, da se prepreči lepljenje. Razsutje mehansko pobrati. Zbrani
material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13).
Ostanke odstraniti z detergentom/milno raztopino ali drugim biorazgradljivim čistilom. Za boljši oprijem nanesti
pesek ali drugi inertni, zrnast material.
Odstraniti vire vžiga. Odsesavati hlape. Upoštevati zaščito pred eksplozijo.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi.
Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.
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VARNOSTNI LIST

ELASTOSIL® E43 TRANSPARENT

Datum priprave: 20.12.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Zagotoviti zadostno prezračevanje/izsesavanje na delovnem mestu.   Upoštevati osnovne varnostne in higienske
ukrepe v poglavju 7 in 8.  Nasveti za zaščito pred požarom in eksplozijo:
Lahko pride do odcepitve ocetne kisline. Hlapi lahko v zaprtih prostorih (tudi v praznih, neočiščenih posodah) tvorijo
eksplozivno mešanico z zrakom (ob prisotnosti virov vžiga). Hraniti ločeno od virov vžiga in ne kaditi. Preprečiti
elektrostatično naelektrenje. Ogrožene posode hladiti z vodo.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti ga v suhem, hladnem
in dobro prezračevanem prostoru. Zaščititi pred vlago.
Najnižja temperatura med skladiščenjem in prevozom: 0°C
Razred skladiščenja: 12 Negorljivi proizvodi.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni podatka.

Stran 4 od 9



VARNOSTNI LIST

ELASTOSIL® E43 TRANSPARENT

Datum priprave: 20.12.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime: EC št. MV

mg/m3 ppm

Ocetna kislina 200-580-7 8 ur: 25; KTV: 50 8 ur: 10; KTV: 20

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti zadostno prezračevanje.

Splošni zaščitni in higienski ukrepi:
Upoštevati splošne higienske ukrepe za delo s kemikalijami. Ne vdihavati plinov/hlapov/aerosolov. Zagotoviti
zadostno prezračevanje. Izogibati se stiku z očmi in kožo. Priporoča se preventivna zaščita kože. Kontaminirana,
onesnažena oblačila takoj odstraniti. Redno čistiti delovno področje. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. V bližini
delovnega mesta zagotoviti varnostne prhe.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

Nositi zaščitna očala.

Zaščita kože:

Nositi zaščitne rokavice (v skladu z EN 374).
Priporočeni material rokavic: zaščitne rokavice iz butil gume
Debelina materiala: >0,3 mm
Čas preboja: >480 min
Priporočeni material rokavic: zaščitne rokavice iz nitril gume
Debelina materiala: >0,1 mm
Čas preboja: 60 - 120 min
Upoštevati podatke dobavitelja rokavic glede prepustnosti in časa preboja. Upoštevati tudi posebne pogoje, pod
katerimi se proizvod uporablja, kot so nevarnost ureznin, odrgnine in čas stika. Življenjska doba zaščitnih rokavic je
lahko zaradi številnih dejavnikov (npr. temperature) bistveno krajša od časa prepustnosti, določenega s testi.

Nositi zaščitno delovno obleko.

Zaščita dihal:

V primeru prekoračitve mejnih vrednosti nositi ustrezno zaščito za dihala.  Primerna zaščita: obrazna maska v skladu
z EN 136.
Priporočen tip filtra: plinski filter ABEK (nekateri anorganski, organski in kisli plini in hlapi; amoniak/amini) v
skladu z EN 14387.
Upoštevati rok uporabe za zaščito dihal in navodila proizvajalca naprave.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke.
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VARNOSTNI LIST

ELASTOSIL® E43 TRANSPARENT

Datum priprave: 20.12.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz: Pastozen, transparentne barve.   

Vonj: Oster.

Mejne vrednosti vonja: Ni podatka.

pH: Ni podatka.

Tališče/ledišče: Ni podatka.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni podatka.

Plamenišče: Ni podatka.

Hitrost izparevanja: Ni podatka.

Vnetljivost (trdno/ plinasto): Ni podatka.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Ni podatka.

Parni tlak: Ni podatka.

Parna gostota: Ni podatka.

Relativna gostota: 1,09 (pri 20°C, DIN 53217)

Topnost: Praktično se ne meša z vodo. 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: Ni podatka.

Temperatura samovžiga: Temperatura vžiga: ca. 460°C

Temperatura razpadanja: Ni podatka.

Viskoznost: 300000 mPa.s pri 25°C (DIN EN ISO 2555)

Eksplozivne lastnosti: Ni podatka.

Oksidativne lastnosti: Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

Topnost v vodi: pride do hidroliznega razpada.
pH vrednost: proizvod kislo reagira z vodo.
Mejne vrednosti eksplozije sproščene ocetne kisline: 4 - 17 vol.%

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni znana.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je stabilen pri uporabi in skladiščenju v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Ob pravilnem skladiščenju in ravnanju nevarne reakcije niso znane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Vlaga, vročina, odprti plamen in drugi viri vžiga.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Reagira z: vodo, bazami in alkoholi. Reakcija poteka s tvorbo: ocetne kisline.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

V primeru hidrolize: ocetna kislina. Meritve so pokazale, da se pri temperaturah nad približno 150°C med
oksidativno razgradnjo sprošča manjša količina formaldehida.
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VARNOSTNI LIST

ELASTOSIL® E43 TRANSPARENT

Datum priprave: 20.12.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Akutna strupenost:
LD50 (oralno, podgana): >2000 mg/kg
LD50 (dermalno, zajec): >2009 mg/kg

Jedkost za kožo/draženje: ne draži (zajec).
Hude poškodbe oči/draženje: ne draži (zajec).
                                               ne draži (In vitro metoda; kravje oko/kravja roženica, OECD 437)

Preobčutljivost: ni podatka.
Mutagenost: ni podatka.
Rakotvornost: ni podatka.
Strupenost za razmnoževanje: ni podatka.
STOT - enkratna izpostavljenost: ni podatka.
STOT - ponavljajoča izpostavljenost: ni podatka.
Nevarnost aspiracije: zaradi fizikalno-kemijskih lastnosti proizvoda ni nevarnosti aspiracije.

Druge informacije:
Proizvod pod vplivom vlage sprošča majhno količino ocetne kisline (64-19-7). To draži kožo in sluznico.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Ocena:
Vrednotenje na podlagi ekotoksikoloških podatkov podobnih proizvodov ob upoštevanju fizikalno-kemijskih
lastnosti: za ta proizvod ni pričakovati učinkov na vodne organizme, ki bi bili odločilni za razvrstitev. Po sedanjih
spoznanjih ni pričakovati škodljivih učinkov v čistilnih napravah.

ErC50 (Desmodesmus subspicatus, 72 h, statično, OECD 201): >100 mg/l

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Ocena:
Silikonski del: Biološko ni razgradljiv. Ločevanje s sedimentacijo. Produkt hidrolize (ocetna kislina) je biološko
lahko razgradljiv.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ocena:
Bioakumulacija malo verjetna.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ocena:
Silikonski del: Netopen v vodi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Ni podatka.

12.6 Drugi škodljivi učinki:

V vulkaniziranem stanju je netopen v vodi. Iz vode se odstrani s filtracijo.
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VARNOSTNI LIST

ELASTOSIL® E43 TRANSPARENT

Datum priprave: 20.12.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok
uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o
ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.
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VARNOSTNI LIST

ELASTOSIL® E43 TRANSPARENT

Datum priprave: 20.12.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV -  mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v
območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih
snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur
tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost
velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.
KTV - Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu
znotraj območja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost
kratkotrajni vrednosti lahko traja največ 15 min in se ne sme ponoviti več kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema
izpostavljenostima tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraža v mg/m3 ali v
ml/m3 (ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene prekoračitve mejne vrednosti.
LD50-LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.
ErC50 - kategorija sproščanja v okolje

Reference ključne literature in virov podatkov:

Sicherheitsdatenblatt ELASTOSIL® E43 TRANSPARENT KARTUSCHE, DRAWIN Vertriebs-GmbH, datum
izdelave: 09.04.2019, verzija: 5.3 (DE)

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Ni posebnih nasvetov.
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