
VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2015/830

WIKO HT Silikon oxim vernetzend schwarz, rot, grau 
Automatikkartusche
Številka materiala SIOS/R/G.AK_ONM

Obdelano: 3.12.2019 Tiskano: 22.1.2020
Verzija: 6 Jezik: sl-SI Stran: 1 od 10

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/pod jetja
1.1 Identifikator izdelka
Komercialno ime: WIKO HT Silikon oxim vernetzend schwarz, rot, grau Automatikkartusche

Ta varnostno opozorilni letak velja za naslednje proizvode:
SIOS.K200LRI_ONM
SIOR.K200LRI_ONM
SIOG.K200LRI_ONM
SIOS.K200LRII_ONM
SIOR.K200LRII_ONM
SIOG.K200LRII_ONM
SIOS.K100LRII_ONM
SIOR.K100LRII_ONM
SIOG.K100LRII_ONM

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi  in odsvetovane uporabe
Splošna uporaba: Silikonska tesnilna masa

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Naziv firme: WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.
Cesta/poštni predal: ul. Ekonomiczna 8
Poštna št., kraj: PL-42-271 Czestochowa
WWW: wiko-technika-klejenia.pl
E-pošta: info@wikoklebetechnik.pl
Telefon: +48 (0) 34 372 58 58
Telefaks: +48 (0) 34 371 11 14
Območje za informiranje: Telefon: +48 (0) 34 372 58 58, e-mail: info@wikoklebetechnik.pl
Nadaljnji podatki: Edini predstavnik:

Gluetec d.o.o.
Plese 9
9000 Murska Sobota
Tel: +386/(0)59 07 93 95   +386/(0)51 377 200
Fax: +386/(0)59 07 93 94
e-mail : info@gluetec.si
URL: www.gluetec.de

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Od 8.00 do 15.00 ure so dodatne informacije doseglj ive na telefonski številki +386/(0)59 07 
93 95
Najbližji zdravstveni dom
V primeru življenjske ogroženosti poklicati telefon sko številko 112

ODDELEK 2: Dolo čitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev v skladu z odredbo ES 1272/2008 (CLP)
Aerosol 3; H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
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2.2 Elementi etikete
Oznaka (CLP)
Opozorilna beseda: Pozor
Stavki o nevarnosti: H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
Previdnostni stavki: P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. 
Kajenje prepovedano.

P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

Posebno ozna čevanje
EUH208 Vsebuje 3-Aminopropiltrietoksisilan. Lahko povzroči alergijski odziv.

2.3 Druge nevarnosti
Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda.

Rezultati ocene PBT in vPvB: Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah
3.1 Snovi: ni uporabeno

3.2 Zmesi
Kemična karakterizacija: silikonska tesnilna masa,.
Nevarne sestavine:

Sestavina Oznaka Vsebina Klasifikacija

ES-št. 611-631-1
CAS 58190-57-1

1 - 3 % STOT RE 2; H373.

ES-št. 
213-048-4
CAS 919-30-2

3-Aminopropiltrietoksisilan < 1 % Acute Tox. 4; H302.  Skin Corr. 1B; H314.  
Skin Sens. 1; H317.

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

Dodatna opozorila: Pogonsko sredstvo: Zrak

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo č

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo č

Po vdihavanju: Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. 
Če težave ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo: Takoj umiti z vodo in milom ter dobro sprati. Pri reakciji kože poiščite zdravniško pomoč.
Po stiku z očmi: Z odprtimi vekami takoj spirati 10 do 5 minut s tekočo vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate 

in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Zatem poiskati pomoč očesnega zdravnika.
Po zaužitju: Takoj sprati usta in piti veliko vode. Ponesrečenemu, ki je nezavesten, se ne sme nikoli ničesar 

dati v usta. Ne povzročati bruhanja. V primeru težav obiskati zdravnika.
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4.2 Najpomembnejši simptomi in u činki, akutni in zapozneli
Lahko izzove alergijsko reakcijo pri na to že občutljivih osebah. Proizvod lahko povzroči rahlo 
draženje. Draženje h kašlju

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrb e in posebnega zdravljenja
Simptomatično zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Primerna sredstva za gašenje:

Ukrepe gašenja prilagoditi požaru okolice.
Iz varnostnih razlogov neprimerna sredstva za gašenje:

Močni vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
V primeru požara lahko nastanejo nevarni plini in hlapi.
Nadalje lahko nastanejo: Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema pri gašenju požara:

Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju, in nositi zaščitno oblačilo za 
kemikalije.

Dodatna navodila: Segrevanje povzroči povišanje tlaka: nevarnost, da pride do razpočenja in eksplozije. Ogrožene 
rezervoarje ohladiti z razprševanjem vode. Ne dovoliti, da pri gašenju uporabljena voda pride v 
kanalizacijo, zemljo ali vodotoke.
Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je potrebno odstraniti v skladu z uradnimi 
lokalnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zašcitna oprema in pos topki v sili

Ne vdihavati razpršila. Preprečiti stik s substanco.
Če je možno, odstraniti netesnosti. Skrbeti za zadostno prezračevanje.
Nositi primerno zaščitno opremo. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Onemogočiti dostop nezaščitenim osebam.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Ne dopustiti, da pride v podtalnico, vodotoke ali kanalizacijo.
Po potrebi obvestiti pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Mehanično zbrati in v primernih posodah in odpeljati na odlagališče odpadnih snovi. Naknadno 
čistiti.
Razlitega proizvoda nikoli ne dajajte v originalno posodo, da bi ga ponovno uporabili.

Dodatna navodila: Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za dopolnitev glej oddelek 8 in 13.
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ODDELEK 7: Ravnanje in skladiš čenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodila za varno uporabo: Skrbeti za dobro odzračevanje in prezračevanje skladišča in delovnega mesta. Ne vdihavati 

razpršila. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Nositi primerno zaščitno opremo.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Po uporabi temeljito umiti roke. Sleči 
kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Navodila za zaščito pred požarom in eksplozijo:

Varovati pred toploto.
Pri rokovanju z večjimi količinami ukrepati proti elektrostatičnemu napajanju.

7.2 Pogoji za varno skladiš čenje, vklju čno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod:

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.
Posodo hraniti na suhem. Hraniti samo v izvirni posodi.
Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.
Posodo hraniti v pokončni legi.

Opozorila glede skupnega skladiščenju:

Preprečiti stik z jedmi in pijačami. Ne skladiščiti skupaj z/s: Močnim kislinam, močna oksidacijska 
sredstva

7.3 Posebne kon čne uporabe
Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaš čita
8.1 Parametri nadzora
Dodatna navodila: Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Skrbeti za dobro prezračevanje delovnega prostora in/ali pa naj bo na delovnem mestu naprava 
za odsesavanje.

Osebna zaš čitna oprema
Nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu
Zaščita dihal: Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.

Če se pohavijo hlapi, je potrebna dihalna zaščitna naprava.
Razred zaščitnega dihalnega filtra nujno prilagoditi največji koncentraciji škodljivih snovi 
(plin/para/aerosol/delci), ki lahko nastanejo pri uporabi proizvoda.
Priporočilo: Zaščitna dihalna maska s filtrom trdnih delcev

Zaščita rok: Zaščitne rokavice v skladu z SIST EN 374.
Material za rokavice: Nitrilni kavčuk - Debelina plasti: > 0,1 mm.
Upoštevati podatke proizvajalca zaščitnih rokavic glede prepustnosti in trajnosti.

Zaščita oči: Zaščitna očala, ki dobro tesnijo v skladu z SIST EN 166.
Zaščita telesa: Nositi primerno zaščitno obleko.
Zaščitni in higienski ukrepi: Ne vdihavati razpršila. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Po uporabi temeljito umiti roke.
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Nadzor izpostavljenosti okolja
Ne dopustiti, da pride v podtalnico, vodotoke ali kanalizacijo.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih last nostih
Videz: Agregatno stanje pri 20 °C in 101,3 kPa: tekoč

Oblika: Aerosol
Barva: Različno, odvisno od barvanja

Vonj: Značileno
Meja vonja: Ni razpoložljivih podatkov

pH vrednost: Ni razpoložljivih podatkov
Tališče/ledišče: Ni razpoložljivih podatkov
Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni razpoložljivih podatkov
Plamtišče: > 93 °C
Hitrost izparevanja: Ni razpoložljivih podatkov
Vnetljivost: Ni razpoložljivih podatkov
Meje eksplozivnosti: Ni razpoložljivih podatkov
Parni tlak: Ni razpoložljivih podatkov
Gostota pare: Ni razpoložljivih podatkov
Gostota: ca. 1,2 g/cm3 (-)
Vodotopnost: netopljiv  (-)
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: Ni razpoložljivih podatkov
Temperatura samovžiga: Ni razpoložljivih podatkov
Temperatura razpadanja: Ni razpoložljivih podatkov
Viskoznost, kinematski: Ni razpoložljivih podatkov
Eksplozivne lastnosti: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
Lastnosti, ki vzpodbujajo gorenje: Ni razpoložljivih podatkov

9.2 Druge informacije
Temperatura vžiga: ca. 435 °C

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost

Glej pododdelek "Možnost poteka nevarnih reakcij".

10.2 Kemijska stabilnost
Ntabilno v navedenih pogojih shranjevanja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
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10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje 
prepovedano. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

10.5 Nezdružljivi materiali
Močna oksidacijska sredstva, močne kisline.

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Termični razkroj: Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o toksikoloških u činkih
Toksikološki učinki: Izjave so izpeljane iz lastnosti posameznih komponent. Za proizvod kot tak ni nobenih 

toksikoloških podatkov.
Akutna strupenost (oralni): Manjkajoči podatki.
Akutna strupenost (kožni): Manjkajoči podatki.
Akutna strupenost (inhalacijski): Manjkajoči podatki.
Jedkost za kožo/draženje kože: Manjkajoči podatki.
Resne okvare oči/draženje: Manjkajoči podatki.
Preobčutljivost dihal: Manjkajoči podatki.
Preobčutljivost kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
Vsebuje 3-Aminopropiltrietoksisilan. Lahko povzroči alergijski odziv.
Mutagenost za zarodne celice/Genotoksičnost: Manjkajoči podatki.
Rakotvornost: Manjkajoči podatki.
Strupenost za razmnoževanje: Manjkajoči podatki.
Učinkovanje na in preko materinega mleka: Manjkajoči podatki.
Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost): Manjkajoči podatki.
Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost): Manjkajoči podatki.
Nevarnost pri vdihavanju: Manjkajoči podatki.

Simptomi
Po vdihavanju:  draženje h kašlju, Nelagodnost v predelu prsnega koša
Po použitju:  draženje h kašlju
Po stiku s kožo:  Proizvod lahko povzroči rahlo draženje.
Po stiku z očmi:  Lahko nastopita draženje in pordečitev.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Druga navodila: Ni razpoložljivih podatkov

12.2 Obstojnost in razgradljivost
Druga navodila: Ni biološko zgradljiv.
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12.3 Zmožnost kopi čenja v organizmih
Bioakumilacija možna.

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda:

Ni razpoložljivih podatkov

12.4 Mobilnost v tleh
Proizvod ni hlapljivo. Proizvod ni topen v vodi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Ni razpoložljivih podatkov

12.6 Drugi neugodni u činki
Splošna navodila: Strupeno za vodne organizme. Strupeno za organizme v zemlji.

Ne dopustiti, da pride v podtalnico, vodotoke ali kanalizacijo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
Identifikacijska številka odpadka:

08 04 10 = Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajete v 08 04 09
Priporočilo: Ob upoštevanju krajevnih in nacionalnih zakonskih predpisov oddajte v razgradnjo kot posebni 

odpadek.
Obdelane materiale odstranite skupaj z vnetljivimi odpadki. Se lahko ob upoštevanju predpisov in 
po dogovoru s pristojnimi za odstranjevanje odpadkov zažge skupaj s gospodinjskimi odpadki.

Embalaža
Priporočilo: Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

S kontaminirano embalažo je potrebno ravnati enako kot s snovjo. Ne pravilno izpraznjene posode 
so posebni odpadki.
Nekontaminirana in popolnoma zpraznjena embalaža se sme reciklirati.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: UN 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN
ADR/RID: OZN 1950,  AEROSOLI
IMDG: UN 1950,  AEROSOLS
IATA-DGR: UN 1950,  AEROSOLS, NON-FLAMMABLE

14.3 Razredi nevarnosti prevoza
ADR/RID: razred 2, Koda: 5A
IMDG: Class 2, Subrisk -, see SP63
IATA-DGR: Class 2.2
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14.4 Skupina embalaže
ADR/RID, IATA-DGR: odpade
IMDG: -

14.5 Nevarnosti za okolje
Onesnaževalci morja: ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Transport po kopnem (ADR/RID)
Opozorilna tabla: RID: Številka nevarnosti 20, Številka ZN UN 1950
Nalepka z oznako nevarnosti: 2.2
Posebni predpisi: 190 327 344 625
Omejene količine: 1 L
EQ: E0
Embalaža - Navodila: P207 LP200
Embalaža - Posebni predpisi: PP87 RR6 L2
Posebni predpisi za pakiranje: MP9
Koda za omejitve predorov: E

Ladijski transport (IMDG)
EmS: F-D, S-U
Posebni predpisi: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Omejene količine: See SP277
Excepted quantities: E0
Embalaža - Navodila: P207, LP200
Embalaža - Predpisi: PP87, L2
IBC - Navodila: -
IBC - Predpisi: -
Navodila za rezervoar - IMO: -
Navodila za rezervoar - UN: -
Navodila za rezervoar - Predpisi: -
Zlaganje in ravnanje: SW1 SW22
Ločevanje: SG69
Lastnosti in opomba: -
Ločilna skupina: none

Zračni transport (IATA)
Nalepka z oznako nevarnosti: Non-flamm. gas
Excepted Quantity Code: E0
Passenger and Cargo Aircraft: Ltd.Qty.: Pack.Instr. Y203 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Passenger and Cargo Aircraft: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg
Cargo Aircraft only: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
Posebni predpisi: A98 A145 A167 A802
Emergency Response Guide-Code (ERG): 2L

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II  k MARPOL in Kodeksom IBC
Ni razpoložljivih podatkov
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in oko lju, specifi čni za snov ali zmes
Nacionalni predpisi - Slovenija

Ni razpoložljivih podatkov

Nacionalni predpisi - Države članice ES
Vsebnost hlapljivih organskih spojin (HOS):

< 30 g/L

15.2 Ocena kemijske varnosti
Za te zmesi ni potrebna nobena ocena glede varnosti snovi.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Nadaljnje informacije
Besedilo H-stavkov v poglavju 2 in 3:

H229 = Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H302 = Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 = Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H317 = Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H373 = Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
EUH208 = Vsebuje 3-Aminopropiltrietoksisilan. Lahko povzroči alergijski odziv.

Okrajšave in akronimi: ADN: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih vodah
ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
AS/NZS: Avstralski/novozelandski standard
CAS: Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov
CFR: Kodeks zveznih predpisov
CLP: Razvrščanje, označevanje in pakiranje
DMEL: Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL: Izpeljana raven brez učinka
ES: Evropske skupnosti
EN: Evropski standard
EU: Evropska uníja
IATA: Mednarodno združenje za zračni transport
IBC Code: Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij za prevoz nevarnih kemikalij, ki se 
prevažajo v tekočem stanju
Kodeks IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja z ladij
OSHA: Uprava za varnost in zdravje pri delu
PBT: Obstojno, bioakumulativno in strupeno
PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka
REACH: Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij
RID: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga
STOT RE: Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost
vPvB: Zelo obstojne in zelo bioakumulativne

Vzrok za zadnje spremembe: Sprememba v odlomku 1: identifikator izdelka
Nastavljeno: 29.3.2018
Podro čje, na katerem je bil izdan sesznam podatkov
Kontaktna oseba: glej oddelek 1: Območje za informiranje



VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2015/830

WIKO HT Silikon oxim vernetzend schwarz, rot, grau 
Automatikkartusche
Številka materiala SIOS/R/G.AK_ONM

Obdelano: 3.12.2019 Tiskano: 22.1.2020
Verzija: 6 Jezik: sl-SI Stran: 10 od 10

Podatki na tem listu so zbrani po najboljšem znanju in ustrezajo stanju podatkov na dan obdelave. Vendar se pravno ne 
zavezujejo, da bodo upoštevali določene lastnosti.


