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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 
 

1.1. Termékazonosító 

A termék formája : Keverékek 

Az anyag/készítmény neve : Selsil Ultra Clear Hybrid Sealant 35 Shore A 

A termék típusa : ragasztók 
 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

A nyilvánosság számára 

Az anyag/készítmény felhasználása : Építőipar, mind beltéren, mind szabadban rugalmas ragasztóként és 
tömítőanyagként. 

 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Gyártó 

SEL DIŞ TİCARET VE KİMYA A.Ş. 
Fevzi Paşa Mahallesi Kınıklı Kavşağı Cad 
E–5 Karayolu Üzeri, No:138 Sel Binası 
İstanbul - TÜRKİYE 
T +90 212 735 34 00 - F +90 212 735 34 66 
info@selsil.com.tr - selsil.com 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám : +90 212 735 34 00 (SEL) /114 (UZEM) 
 

 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 
 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint 

Nincs osztályozva 
 

 

 

 
  

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások 

Ismereteink szerint a termék nem jelent különösebb veszélyt, amennyiben az üzemi higiéniára vonatkozó alapvető 
követelményeket és a biztonsági intézkedéseket betartják. 
 

 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás  

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 
(CLP) 

: P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. 

EUH-mondatok : EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható. 
EUH208 - Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate 
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and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate -t tartalmaz. 
Allergiás reakciót válthat ki. 

 

 

   
 

 

 

2.3. Egyéb veszélyek 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 
 

3.1. Anyagok 

Nem alkalmazható 
 

 

3.2. Keverékek 
 
 

 

 
 

Név Termékazonosító % Osztályozás a 
1272/2008/EK rendelet 
szerint 

trimethoxyvinylsilane 

 

(CAS-szám) 2768-02-7 

(EK-szám) 220-449-8 

< 2 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 
(Inhalation), H332 

STOT RE 2, H373 
 

 

 
 

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban 
  

 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi 
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

Elsősegélynyújtás bőrrel való 
érintkezést követően 

: Mossa meg a bőrt bő vízzel. 

Elsősegélynyújtás szemmel való 
érintkezést követően 

: Elővigyázatosságból öblítse ki vízzel a szemet. 

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. 
 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Tüneti kezelés. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 

A megfelelelő oltóanyag : Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid. 
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5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel. 
 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Védelem tűzoltás közben : Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű 
légzőkészülék. Teljes védőruházat. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Vészhelyzeti tervek : Szellőztesse ki a kiömlés területét. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

Védőfelszerelés : Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért 
lásd a 8. szakaszt:  "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem". 

 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Tisztítási eljárás : A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel. 

Egyéb információk : A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelő egységben kell ártalmatlanítani. 

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

További információk a 13. szakaszban. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések 

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Használjon egyéni védőfelszerelést. 

Higiénés intézkedések : A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel 
végzett minden művelet után mosson kezet. 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolási feltételek : Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 
 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
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8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. 
   

Kézvédelem: 

Védőkesztyű 
 

Szemvédelem: 

Védőszemüveg 
 

Bőr- és testvédelem: 

Megfelelő védőruházatot kell viselni 
  

Légutak védelme: 

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni 

Környezeti expozíció-ellenőrzések: 

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Halmazállapot : Folyékony 
  

Külső jellemzők : Paszta. 

Szín : tiszta. 
  

Szag : könnyű. 
  

Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

pH-érték : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Olvadáspont : Nem alkalmazható 
  

Fagyáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Forrásponttartomány : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Lobbanáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Öngyulladási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Bomlási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Tűzveszélyesség (szilárd, 
gázhalmazállapot) 

: Nem alkalmazható 
  

Gőznyomás : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Relatív gőznyomás 20 °C-on : Adatok nem állnak rendelkezésre 
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Relatív sűrűség : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Sűrűség : 0,99 - 1,05 g/cm³ 

Oldékonyság : vízben oldhatatlan. 
  

Log Pow : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Viszkozitás, kinematikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Viszkozitás, dinamikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Robbanásveszélyes tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Oxidáló tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Robbanási határértékek : Adatok nem állnak rendelkezésre 
 

 

 

9.2. Egyéb információk 

Kiegészítő adatok : Vízzel érintkezve reakcióba lép 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil. 
 

10.2. Kémiai stabilitás 

Reacts with alcohols and amines. Reacts with water forming methanol. 
 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Szokványos felhasználási  körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek. 
 

10.4. Kerülendő körülmények 

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt). 
 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek. 
 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás (szájon át) : Nincs osztályozva 

Akut toxiciás (bőrön át) : Nincs osztályozva 

Akut toxicitás (belégzés) : Nincs osztályozva 
 

 

trimethoxyvinylsilane (2768-02-7) 
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trimethoxyvinylsilane (2768-02-7) 

LD50 szájon át, patkány 7120 - 7236 mg/testtömeg-kilogramm (Equivalent or similar to OECD 401, 
Rat, Male/female, Experimental value) 

LD50 bőrön át, nyúl 3259 - 3880 mg/testtömeg-kilogramm (Equivalent or similar to OECD 402, 
24 h, Rabbit, Female, Converted value) 

LC50  belégzés patkány (mg/l) 16,8 mg/l (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male/female, 
Experimental value) 

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Nincs osztályozva 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Nincs osztályozva 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nincs osztályozva 

Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva 

Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva 
 

 

Reprodukciós toxicitás : Nincs osztályozva 
 

 
 

Egyetlen expozíció utáni célszervi 
toxicitás (STOT) 

: Nincs osztályozva 

 

 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi 
toxicitás (STOT) 

: Nincs osztályozva 

 

 

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva 
 

  
 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 

Ökológia - általános : A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs 
hosszú távú nemkívánatos hatása a környezetre. 

Akut akvatikus toxicitás : Nincs osztályozva 

Krónikus akvatikus toxicitás : Nincs osztályozva 
 

 

trimethoxyvinylsilane (2768-02-7) 

LC50 halak 1 191 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss, Fresh water, Experimental value) 

EC50 Daphnia 1 168,7 mg/l (EU Method C.2, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh 
water, Experimental value) 

 
 
 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
 

trimethoxyvinylsilane (2768-02-7) 

Perzisztencia és lebonthatóság Not readily biodegradable in water. 
 

12.3. Bioakkumulációs képesség 
 

trimethoxyvinylsilane (2768-02-7) 
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trimethoxyvinylsilane (2768-02-7) 

Log Pow -2 (Calculated, QSAR, KOWWIN, 20 °C) 

Bioakkumulációs képesség Not bioaccumulative. 
 

12.4. A talajban való mobilitás 
 

trimethoxyvinylsilane (2768-02-7) 

Ökológia - talaj No (test)data on mobility of the substance available. 
 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
 

Összetevő  

 (2768-02-7) Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének 
PBT-kritériumait  

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének 
vPvB-kritériumait 

 

 

12.6. Egyéb káros hatások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Hulladékkezelési módszerek : A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak 
megfelelően kell hulladékba dobni. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint 
 

 

 

14.1. UN-szám 

UN-szám (ADR) : Nem alkalmazható 

UN-szám (IMDG) : Nem alkalmazható 

UN-szám (IATA) : Nem alkalmazható 

UN-szám (ADN) : Nem alkalmazható 

UN-szám (RID) : Nem alkalmazható 

 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

Helyes szállítási megnevezés (ADR) : Nem alkalmazható 

Helyes szállítási megnevezés (IMDG) : Nem alkalmazható 

Küldemény pontos megnevezése / 
leírás (IATA) 

: Nem alkalmazható 

Helyes szállítási megnevezés (ADN) : Nem alkalmazható 

Helyes szállítási megnevezés (RID) : Nem alkalmazható 
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14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

ADR   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(ADR) 

: Nem alkalmazható 

   

IMDG   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(IMDG) 

: Nem alkalmazható 

   

IATA   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(IATA) 

: Nem alkalmazható 

   

ADN   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(ADN) 

: Nem alkalmazható 

   

RID   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(RID) 

: Nem alkalmazható 

 

14.4. Csomagolási csoport 

Csomagolási csoport (ADR) : Nem alkalmazható 

Csomagolási csoport (IMDG) : Nem alkalmazható 

Csomagolási csoport (IATA) : Nem alkalmazható 

Csomagolási csoport (ADN) : Nem alkalmazható 

Csomagolási csoport (RID) : Nem alkalmazható 
 

14.5. Környezeti veszélyek 

Környezetre veszélyes : Nem 

Tengeri szennyező anyag : Nem 

Egyéb információk : További információk nem állnak rendelkezésre 
 

    

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

- Szárazföldön történő szállítás 
  

Nem alkalmazható 

- Tengeri úton történő szállítás 
  

Nem alkalmazható 

- Légi úton történő szállítás 
  

Nem alkalmazható 
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- Belföldi folyami szállítás 
  

Nem alkalmazható 

- Vasúti szállítás 
  

Nem alkalmazható 
 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás 

Nem alkalmazható 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 

15.1.1. EU-előírások 

Az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) XVII. melléklete szerint az alábbi korlátozások érvényesek: 

3(a) Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott következő 
veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó 
kritériumoknak megfelelő folyékony anyagok vagy keverékek: A 2.1–2.4., 
2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, 
a 2.9., 2.10., 2.12. és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. 
veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–
F. típusa 

trimethoxyvinylsilane 

3(b) Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott következő 
veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó 
kritériumoknak megfelelő folyékony anyagok vagy keverékek: A 3.1–3.6., a 
3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt 
káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. 
veszélyességi osztály 

trimethoxyvinylsilane 

40. 1. vagy 2. kategóriájú tűzveszélyes gázként, 1., 2. vagy 3. kategóriájú 
tűzveszélyes folyadékként, 1. vagy 2. kategóriájú tűzveszélyes szilárd 
anyagként besorolt anyagok, 1., 2. vagy 3. kategóriájú, vízzel érintkezve 
tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 1. kategóriájú 
piroforos folyadékok vagy 1. kategóriájú piroforos szilárd anyagok, 
függetlenül attól, hogy az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. 
részében szerepelnek-e. 

trimethoxyvinylsilane 

 

Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot 
 

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem 

 

 

 

  

 

 

15.1.2. Nemzeti előírások 
 

 

 
További információk nem állnak rendelkezésre 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést 
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16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

 

Rövidítések és betűszavak: 

ADN Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 

ADR Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás 

IATA Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 

IMDG Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata 

RID A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 
 

Adatforrások : Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint. Osztályozás összhangban az 
Anygok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról 
szóló (SEA) Rendelettel, amely Hivatalos Közlöny 28848-as számában jelent 
meg 2013 December 11-én. 

   
 

 

 A H és az EUH mondatok teljes szövege: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akut toxicitás (belégzés), 4. kategória 

Flam. Liq. 3 Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória 

STOT RE 2 Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. kategória 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H332 Belélegezve ártalmas. 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 

EUH208 Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható. 
 

 
 

 
A felelősség kizárása: Ez a tanúsítvány megadja az adott  termék használatára vonatkozó korlátozásokat, amelyek 
kizárólag az IFRA előírások által korlátozások alá eső anyagokon alapulnak, az egyes előírásokban leírt toxikológiai 
hatások miatt. Ez a tanúsítvány önmagában nem tanúsítja a termék valamennyi alkotórészének átfogó biztonsági 
értékelését. 

 
SDS EU (Sel) 
 


