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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podje tja

· 1.1 Identifikator izdelka

· Trgovsko ime: PROBAU Silikon-Voranstrich PSI-VST 100
· Številka artikla: 33167     (SDB-Nr.: 20886L)
· 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Pršenje
· Uporaba snovi / pripravka premaz

· 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
· Proizvajalec/dobavitelj:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
D-49090 Osnabrück

· Podro čje/oddelek za informacije:
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-601
EMail: info@quick-mix.de

· 1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen,
Tel.: (0551) 19240

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

· 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
· Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 2 H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči.
STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

· Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES

Xi; Dražilno

R36:   Draži oči.

F; Lahko vnetljivo

R11:   Lahko vnetljivo.
R67:   Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

· Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:
Produkt je potrebno označiti na osnovi postopka izračuna "Splošnih smernic za uvrstitev pripravkov ES" v zadnji
veljavni izdaji.

· 2.2 Elementi etikete
· Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
· Piktogrami za nevarnost

GHS02 GHS07

· Opozorilna beseda Nevarno

· Komponente, ki dolo čajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Isopropanol

· Stavki o nevarnosti
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

· Previdnostni stavki
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. - Kajenje prepovedano.
P243 Preprečiti statično naelektrenje.
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

(nadaljevanje na strani 2)
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P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in

če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

· Dodatni podatki: EUH208 Enthält N-[3-(trimetoksimetilsilil)-propil]-etilendiamin. Lahko povzroči alergične reakcije.
· 2.3 Druge nevarnosti

Pri obdelavi izdelka na velikih površinah je treba izključiti v večji okolici in v nižje ležečih nadstropnih površinah vire
vnetišča, kot npr. varilne aparate, zvonce, grelne plošče, hladilnike, termoakumulacijske peči in podobno! Postaviti je
treba opozorilne tablice, ki opozarjajo na eksplozivno atmosfero!

· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.

ODDELEK 3: Dolo čitev nevarnosti

· 3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi
· Opis: Zmes različnih snovi

                                                                                                                                                                                              · Nevarne sestavine:
67-63-0 Propan-2-ol

 Xi R36;  F R11
R67

 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

50-100%

1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
 Xi R41;  Xi R43;  N R51/53
 Eye Dam. 1, H318;  Skin Sens. 1B, H317

< 0,5%

· SVHC 872-50-4     N-Methyl-2-pyrrolidon
· Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo č

· 4.1 Opis ukrepov za prvo pomo č
· v primeru vdihavanja:

Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.
V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

· če pride v stik s kožo:
Prizadete dele kože narahlo otreti z vato ali staničevino in takoj nato temeljito umiti z vodo in blagim razkužilom.

· če pride v stik z o čmi: Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom.
· če snov zaužijerno: Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.
· 4.2 Najpomembnejši simptomi in u činki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrb e in posebnega zdravljenja

Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

· 5.1 Sredstva za gašenje
· Ustrezna sredstva za gašenje:

Razpršeni vodni curek
Proti alkoholu obstojna pena
Gasilni prah
Ogljikov dioksid

· Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašen je: Voda v polnem curku
· 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Pri segrevanju ali v primeru požara tvorjenje strupenih plinov.
· 5.3 Nasvet za gasilce
· Posebna zaš čitna oprema: Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

· 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaš čitna oprema in postopki v sili
Skrbeti za zadostno zračenje.
Zavarovati vire vžiga.
Pri učinkovanju pare/prahu/aerosola uporabiti dihalno zaščito.

· 6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
· 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Mehanično pobrati.
· 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

(nadaljevanje na strani 3)
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ODDELEK 7: Ravnanje in skladiš čenje

· 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.
· Napotki za zaš čito proti požaru in eksploziji:

Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.
Ukreniti potrebno za preprečitev elektrostatičnega naboja.
Para lahko z zrakom tvori eksplozivno zmes.

· 7.2 Pogoji za varno skladiš čenje, vklju čno z nezdružljivostjo
· Skladiš čenje:
· Zahteva po skladiš čnih prostorih in posodah: Zanesljivo preprečiti pronicanje v tla.
· Napotki za skupno skladiš čenje: Skladiščiti ločeno od živil.
· Drugi podatki glede pogojev skladiš čenja:

Varovati pred nizkimi temperaturami.
Posodo imeti zaprto.
Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem.
Posodo hraniti na dobro zračenem mestu.
Skladiščiti na suhem.

· Kategorija skladiš čenja: (v skladu z zasnovo Združenja kemijske industrije) 3
· 7.3 Posebne kon čne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaš čita

· Dodatni napotki za razvoj tehni čne opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7.

· 8.1 Parametri nadzora
                                                                                                                                                                                              · Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoš tevati in nadzorovati na delovnem mestu:
67-63-0 Propan-2-ol
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 500 mg/m³, 200 ml/m³

2(II);DFG, Y
                                                                                                                                                                                              · Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi:
67-63-0 Propan-2-ol
BGW (Deutschland) 25 mg/l

· Dodatni napotki: - 

· 8.2 Nadzor izpostavljenosti
· Osebna zaš čitna oprema:
· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:

Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.

· Zaščita dihal:
Pri dobrem prezračevanju prostora ali zadostnem sesanju zraka ni potrebno.
Pri kratkoročni ali manjši obremenitvi uporaba dihalne naprave s filtrom; pri intenzivni ali daljši izpostavljenosti
uporabiti izolirni dihalni aparat.
Kratkočasno dihalna naprava s filtrom:
A2 (DIN EN 14387/DIN EN 141)

· Zaščita rok:
Zaščitne rokavice iz naslednjega materiala:
butilkavčuk (0,7 mm)
Imenovani material se nanaša zgolj na kemično obstojnost do produkta.
Drug pomembni dejavnik pri izboru pravilnih zaščitnih rokavic je tudi njihova obstojnost pri mehanskih obremenitvah.
Ker se te lastnosti razlikujejo glede na to, kdo je proizvajalec, priporočamo uporabniku, da naj stopi v stik z enim od
proizvajalcev zaščitnih rokavic, da bo lahko poizvedel o ustreznosti rokavic za njegovo podjetje. Poleg tega je treba
paziti tudi na zadostno visok čas predora (> 240 min/EN374) material rokavi, ki bo ustrezal stopnji in času
izpostavljenost s produktom.

· Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

· Zaščita o či: Nositi zaščitna očala

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

· 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastn ostih
· Splošne navedbe
· Videz:

Oblika: tekoč
Barva: brezbarven

· Vonj: podoben topilom
(nadaljevanje na strani 4)
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· Sprememba stanja
Vreliš če/obmo čje vretja: 82 °C

· Vnetiš če: 12 °C

· Temperatura vnetiš ča: 350 °C

· Samovžig: O tem informacij ni na voljo.

· Nevarnost eksplozije: O tem informacij ni na voljo.
· spodnja: 2,0 Vol %
· zgornja: 12,0 Vol %

· Parni tlak pri 20 °C: 48 hPa

· Gostota pri 20 °C: 0,79 g/cm3

· Topnost v / se meša s/z
voda: delno topen

· Viskoznost:
dinami čna pri 20 °C 2 mPas (Brookfield)

· Vsebnost topila:
organska topila: 99,1 %

VOC (EU):          782,9 g/l
VOC (EU):          99,10 %
VOC (CH):          99,10%

· 9.2 Drugi podatki Eksplozijska skupina v skladu s 94/9/ES (smernica ATEX): IIA

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

· 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 10.2 Kemijska stabilnost
· Termi čna razgradnja / pogoji, ki jih je treba prepre čiti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
· 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Reakcije s kislinami, alkalijami in oksidacijskimi sredstvi.
· 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 10.5 Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nobene pri uporabi v skladu s svojim namenom in skladiščenju po predpisih

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

· 11.1 Podatki o toksikoloških u činkih
· Akutna strupenost
· Primarno draženje:
· Jedkost za kožo/draženje kože Daljši ali večkratni stik s kožo lahko povzroča draženje kože.
· Resne okvare o či/draženje

Povzroča hudo draženje oči.
· Preob čutljivost pri vdihavanju in preob čutljivost kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· Dodatni toksikološki napotki:

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Napotek pri nevarnostnih razredih, ki tukaj niso razvrščeni: Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni
izpolnjena.

· Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za  razmnoževanje)
· Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· Strupenost za razmnoževanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· STOT – enkratna izpostavljenost

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
· STOT – ponavljajo ča se izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

· 12.1 Strupenost
· Toksi čnost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 12.3 Zmožnost kopi čenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Drugi ekološki napotki:
· Splošni napotki:

Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo

(nadaljevanje na strani 5)
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· 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.
· 12.6 Drugi škodljivi u činki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

· 13.1 Metode ravnanja z odpadki
· Priporo čilo: Odstranjevanje v skladu z uradnimi predpisi.
· Šifra odpadne snovi:

EWC ključ(i) odpadka/EWC-Code(s):
Ne odstranjevati z odlivanjem na zemljo, v vode ali kanalizacijo, temveč kot industrijski odpadek. Te številke ključa
odpadkov EU so priporočila za odpadke, ki nastanejo pri uporabi lepilnih in tesnilih snovi. Če so v tem varnostnem
listu pod točko 3 navedena organska topila ali druge nevarne snovi, je treba odpadek teh snovi uvrstiti kot nevarno (*).

Odpadki, ki nastanejo pri uporabi:
080409* odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
080410 odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajeti v 080409

Odpadki, ki nastanejo med čiščenjem:
08 04 11* mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 04 12* mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso zajeti v 080411

Umazani odpadki embalaže:
15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali ostanke, onesnažene z nevarnimi snovmi

Čisti odpadki embalaže:
15 01 01 papirna in kartonska embalaža
15 01 02 plastična embalaža
15 01 04 kovinska embalaža

· Neočiščena embalaža:
· Priporo čilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· 14.1 Številka ZN
· ADR, IMDG, IATA UN1219
· 14.2 Pravilno odpremno ime ZN
· ADR 1219 IZOPROPANOL (IZOPROPILALKOHOL)
· IMDG, IATA ISOPROPANOL solution
· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

· ADR, IMDG, IATA

· Kategorija 3 Vnetljive tekočine
· Listek za nevarnost 3 
· 14.4 Skupina embalaže
· ADR, IMDG, IATA II
· 14.5 Nevarnosti za okolje:
· Marine pollutant: - 

Ne
· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Pozor: Vnetljive tekočine
· Številka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranžni

tablici): 3 
· EMS-številka: F-E,S-D
· 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k

MARPOL in Kodeksom IBC Ni uporaben.

· ADR
· Omejene koli čine (LQ) 1L
· Izvzete koli čine (EQ) Kod: E2

Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 ml
Največja neto količina na zunanjo embalažo: 500 ml

· Prevozna skupina 2 
· Kod omejitev za predore D/E

(nadaljevanje na strani 6)
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· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "model regulation": UN1219, IZOPROPANOL (IZOPROPILALKOHOL), 3, II

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okol ju, specifi čni za snov ali zmes

· Direktiva 2012/18/EU
· Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.

· Državni predpisi:

· Druge dolo čbe, omejitve in prepovedi - 
· 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti
proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.
-------------------------------------------------
Namenjeno samo za obrtno uporabo

· Relevantne norme
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

R11 Lahko vnetljivo.
R36 Draži oči.
R41 Nevarnost hudih poškodb oči.
R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

· Lista s podatki podro čja izstavitve: Abteilung F&E
· Okrajšave in akronimi:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1B: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1B
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3


