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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja przedsi ębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: DIRKO HT
Numer artykułu:
465.763
705.705
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji  lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Zastosowanie substancji / preparatu środek uszczelniający
1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:
ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
D-72581 Dettingen/Erms
Komórka udzielaj ąca informacji:
1ET
e-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com
1.4 Numer telefonu alarmowego:
UNIVERSITÄTSKLINIKUM FREIBURG
Vergiftungs-Informations-Zentrale

Tel +49 761 270-4 36 00 / Fax -4 45 70
Mathildenstr. 1, 79106 Freiburg
http://www.giftberatung.de

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008
Skin Irrit. 2 H315 Działa drażniąco na skórę.
Klasyfikacja zgodnie z dyrektyw ą Rady 67/548/EWG lub dyrektyw ą 1999/45/WE
Xi; Produkt drażniący
R36/38:   Działa drażniąco na oczy i skórę.
Szczególne wskazówki o zagro żeniu dla człowieka i środowiska:
Produkt podlega obowiązkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogólnej wytycznej
klasyfikowania preparatów w UE" w jej ostatnio ważnej wersji.
System klasyfikacji:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest uzupełniona danymi z
literatury fachowej i danymi firmowymi.
2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy wskazuj ące rodzaj zagro żenia

~
GHS07

Hasło ostrzegawcze Uwaga
Składniki okre ślające niebezpiecze ństwo do etykietowania:
triacetoxyethylsilane
Methylsilantriyltriacetat
Zwroty wskazuj ące rodzaj zagro żenia
H315 Działa drażniąco na skórę.

(ciąg dalszy na stronie 2)
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Zwroty wskazuj ące środki ostro żności
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / międzynarodowymi.
2.3 Inne zagro żenia nie do użytku
Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami:
Składniki niebezpieczne:
CAS: 17689-77-9
EINECS: 241-677-4

triacetoxyethylsilane
?@A?@A C R34; ?@G?@G Xn R22
R14
~ Skin Corr. 1B, H314; ~ Acute Tox. 4, H302

2,5-<3%

CAS: 4253-34-3
EINECS: 224-221-9

Methylsilantriyltriacetat
?@A?@A C R34; ?@G?@G Xn R22
R14
~ Skin Corr. 1B, H314; ~ Acute Tox. 4, H302

2,5-<3%

Wskazówki dodatkowe:
Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne: Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.
Po wdychaniu: Dostarczyć obficie świeże powietrze i dla bezpieczeństwa wezwać lekarza.
Po styczno ści ze skór ą:
Zdjąć z tkaniny lub papieru ze skóry. Następnie wyczyścić wodą z mydłem.
Ogólnie produkt nie działa drażniąco na skórę.
Po styczno ści z okiem:
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się
dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
Po przełkni ęciu:
Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.
Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.
4.2 Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego
post ępowania z poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
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SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru
5.1 Środki ga śnicze
Przydatne środki ga śnicze:
Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą
odporną na działanie alkoholu.
Środki ga śnicze nieprzydatne ze wzgl ędów bezpiecze ństwa: Woda pełnym strumieniem
5.2 Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pożaru tworzenie się trujących gazów.
5.3 Informacje dla stra ży po żarnej
Specjalne wyposa żenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
6.1 Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.
Zadbać o wystarczające wietrzenie.
6.2 Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska: Szczególne środki nie są konieczne.
6.3 Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania
skażenia:
Zdjąć mechanicznie.
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.
Zadbać o wystarczające przewietrzenie.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
W wyniku reakcji z parą wodną (wilgotność powietrza) są uwalniane produkty rozczepienia. Patrz
rozdział 8.
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
7.1 Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania
Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Wskazówki dla ochrony przeciwpo żarowej i przeciwwybuchowej:
Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich
wzajemnych niezgodno ści
Składowanie:
Wymagania w stosunku do pomieszcze ń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
Wskazówki odno śnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
Dalsze wskazówki odno śnie warunków składowania:
Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.
Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych
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SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej
Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz ądzeń technicznych:
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
8.1 Parametry dotycz ące kontroli
Składniki wraz z kontrolowanymi warto ściami granicznymi zale żnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być
kontrolowane pod kątem warunków miejsca pracy.
Dodatkowe wartoœci graniczne ekspozycji przy mo żliwych zagro żeniach technologicznych:
W wyniku reakcji z parą wodną (wilgotność powietrza) są uwalniane produkty rozczepienia:
64-19-7 kwas octowy
NDS (PL) NDSCh: 30 mg/m3

NDS: 15 mg/m3

IOELV (EU) 25 mg/m3, 10 ppm
Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
8.2 Kontrola nara żenia
Osobiste wyposa żenie ochronne:
Ogólne środki ochrony i higieny:
Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki.
Ochrona dróg oddechowych:
Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
Przy niewystarczającej wentylacji ochrona dróg oddechowych.
Urządzenie filtrujące na krótki czas:
Filtr AEBK/EN 141
Ochrona r ąk: Rękawice ochronne (EN 374)
Materiał, z którego wykonane s ą rękawice
Rękawice z gumy
Kauczuk butylowy
Kauczuk nitrylowy
Kauczuk naturalny (lateks)
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i
zmienia się od producenta do producenta.
Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s ą rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go
przestrzegać.
Ochrona oczu: Okulary ochronne szczelnie zamknięte (EN 166)
Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych
Ogólne dane
Wygląd:

Forma: W postaci pasty
Kolor: Rudy

Zapach: Specyficzny dla produktu
Próg zapachu: Nieokreślone.

(ciąg dalszy na stronie 5)
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Warto ść pH: Nieokreślone.

Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie jest określony.

Punkt zapłonu: >151 °C

Łatwopalno ść (stała gazowa): Nie nadający się do zastosowania.

Temperatura palenia si ę:

Temperatura rozkładu: Nieokreślone.

Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny.

Niebezpiecze ństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

Granice niebezpiecze ństwa wybuchu:
Dolna: Nieokreślone.
Górna: Nieokreślone.

Ciśnienie pary: Nieokreślone.

Gęsto ść w 20 °C: 1,3 g/cm3

Gęsto ść względna Nieokreślone.
Gęsto ść par Nieokreślone.
Szybko ść parowania Nieokreślone.

Rozpuszczalno ść w/ mieszalno ść z
Woda: Nie lub mało mieszalny.

Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.

Lepko ść:
Dynamiczna: Nieokreślone.

9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść
10.1 Reaktywno ść
10.2 Stabilno ść chemiczna
Rozkład termiczny/ warunki których nale ży unika ć:
Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
Brak rozkładu przy składowaniu i obchodzeniu się zgodnie z przeznaczeniem.
10.3 Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
10.4 Warunki, których nale ży unika ć Brak dostępnych dalszych istotnych danych
10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych
Ostra toksyczno ść:
Istotne sklasyfikowane warto ści LD/LC50:
64-19-7 kwas octowy
Ustne LD50 3310 mg/kg (szczur)

(ciąg dalszy na stronie 6)
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Skórne LD50 1060 mg/kg (królik)
Wdechowe LC50/4h 11,4 mg/L (szczur)
Pierwotne działanie dra żniące: Działanie Gatunek Metoda:
na skórze: Podrażnia skórę i śluzówkę.
w oku: Działanie drażniące.
Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.
Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:
Produkt wykazuje następujące zagrożenia w oparciu o metodę obliczeń według ogólnych wytycznych
klasyfikacji Wspólnoty Europejskiej dotyczących receptur, wersja ostatnia:
Substancja drażniąca

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczno ść
Toksyczno ść wodna:
64-19-7 kwas octowy
EC5 78 (72h) mg/L (entosiphon sulcatum)

2850 (16h) mg/L (pseudomonas putida)
EC50 47 (24h) mg/L (daphnia magma)

11 (15 ') mg/L (photobacterium phosphoreum)
IC5 4000 (16h) mg/L (scenedesmus quadricauda)
LC50 75 (96h) mg/L (lepomis macrochirus)

88 (96h) mg/L (pimephales promelas)
12.2 Trwało ść i zdolno ść do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
12.3 Zdolno ść do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
12.4 Mobilno ść w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Dalsze wskazówki ekologiczne:
Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód
gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.
12.5 Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenie:
Odpady należy utylizować zgodnie z dyrektyvą o odpadach 2008/98/WE oraz z innymi krajowymi
przepisami.
Produkt nieutwardzony nie można wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych i nie
wprowadzać do kanalizacji. Aby wyeliminować otwartych pojemników z produktem i pozostawić
natomiast na świeżym powietrzu, aż reakcja jest zakończona (tj. nie jest wykrywany zapach). Następnie
usunąć jako utwardzonego produktu.
Utwardzony produkt można wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami muszą być przestrzegane.

(ciąg dalszy na stronie 7)
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Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie:
Puste opakowania całkowicie (bez łezki, nie resztę sypkich, bez osadów) oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi korzystne do ponownego użycia lub recyklingu.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu

14.1 Numer UN
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagro żenia w transporcie
ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasa brak

14.4 Grupa opakowa ń
ADR, IMDG, IATA brak

14.5 Zagro żenia dla środowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczególne środki ostro żności dla
użytkowników Nie nadający się do zastosowania.

14.7 Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II
do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.

Transport/ dalsze informacje: Nie przedstawia zagrożenia w znaczeniu
powyższych zarządzeń.

UN "Model Regulation": - 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny
Przepisy poszczególnych krajów:
Instrukcja techniczna dotycz ąca powietrza:
Klasa udział w %

I 0,9
NK 57,0

Klasa zagro żenia wód:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
15.2 Ocena bezpiecze ństwa chemicznego:
Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i nie stanowią żadnego zapewnienia własności
produktu i podstawy umownego stosunku prawnego.
Odno śne zwroty
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

(ciąg dalszy na stronie 8)
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R14 Reaguje gwałtownie z wodą.
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.
R34 Powoduje oparzenia.
Wydział sporz ądzający wykaz danych: 1ET
Skróty i akronimy:
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 Organization
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 Harmonized 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)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
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