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1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG 
SELSKAPET/FORETAKET

Varemerke : SILGLAZE N - TRANSP-01

Anvendelse : Silicon elastomer

Foretaket : Momentive Amer Ind.
260 Hudson River Road
US  - 12188  WATERFORD

Nødnummer : + 44 (0) 208 762 8322 (UK) Europe, Israel & All Other 
+961 348 72 87 (Lebanon)   Middle East

Andre opplysninger : + 31 (0)164 / 293276

Miljøverndepartement og 
helsedirektorat

: MomentiveEMEA.productsteward@momentive.com

2. FAREIDENTIFIKASJON

Risikoinformasjon for menneske og miljø
Ikke kjent.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Kjemiske beskaffenhet
Blanding av polydimetylsiloksaner, fyllmasser, fargepigmenter og tverrbindingsmiddel.

Farlige komponenter

Kjemisk navn CAS-nr. EINECS-nr.
ELINCS-nr.

Symbol(er
)

R-setning(
er)

Konsentrasjon
%

Octamethylcyclotetrasiloxan 556-67-2 209-136-7 XnXn R53, 
R62R53, 

R62

>= 0,000 - <
5,000

Hexamethyldisilazane 999-97-3 213-668-5 C, F R11, 
R20/21/22, 

R34

>= 0,000 - <
5,000

Metyltrimetoksysilan 1185-55-3 214-685-0 Xi, F R11, R36 >= 0,000 - <
10,000

Aminoetylaminopropyltrimetok
sisilan

1760-24-3 217-164-6 Xi R41, R43, 
R52

>= 1,000 - <
10,000

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Innåndning : Gå ut i frisk luft etter tilfeldig innånding av damper.

mailto:MomentiveEMEA.productsteward@momentive.com
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Hudkontakt : Etter kontakt med hud, fjern produktet mekanisk Vask av med 
såpe og vann.

Øyekontakt : Skyll øyet/øynene med mye vann. Hvis øyeirritasjonen 
vedvarer skal en gå til spesialist.

Svelging : Skyll munnen. Kontakt lege hvis nødvendig.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Egnede slokkingsmidler : Alle vanlige slokkingsmiddeler kan brukes

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personlige forholdsregler : Sørg for skikkelig ventilasjon. Bruk eget verneutstyr.

Metoder til opprydding og 
rengjøring

: Bruk mekanisk håndteringsutstyr. Skuff opp i egnet beholder for 
disponering.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

Håndtering

Råd om trygg behandling : Metanol dannes under behandling Ammoniakk dannes under 
behandling Bær personlig beskyttelsesutstyr.

Lagring

Krav til lagringsområder og 
containere

: Hold beholderne tett lukket på en tørr, kjølig og godt ventilert 
plass.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Personlig verneutstyr

Håndvern :
Råd : Det finnes ingen helserisiko i forbindelse med kontakt 

med kjemikaliet.  Bruk håndbeskyttelse for å forhindre 
mekaniske skader.

Øyevern : Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166

Hygienetiltak : Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.
Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell 
hygiene og sikkerhetstiltak.
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Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha 
håndtert stoffet.
Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet.

Forholdsregler for 
beskyttelse

: Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Utseende

Form : pasta

Farge : klar

Lukt : ammoniakkaktig

Sikkerhetsdata

Flammepunkt : >93,3 °C
Metode: vurdert

Tetthet : ca.1,04 g/cm3

Løselighet : uoppløselig

Viskositet, kinematisk : > 7 mm2/s
ved 40 °C

Blandbarhet med vann : ikke blandbar (<10%)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold som skal unngås : Reagerer med vann og frigjør små mengder med metanol.
Reagerer med vann og frigjør små mengder med ammoniakk

Termisk nedbrytning : Nota: Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

Utfyllende opplysninger : Reagerer med vann og frigjør små mengder med metanol.
Reagerer med vann og frigjør små mengder med ammoniakk

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Sensibilisering : Buehler Testmarsvin
Resultat: negativ
Metode: OECD TG 406

Menneskelig erfaring : Vår erfaring viser at vår Silikon Elastomer produkter kan 
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håndteres uten fare for helse dersom de brukes på riktig måte 
og hvis de vanlige forsiktighetsreglene for industriell hygiene 
observeres

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økologisk 
tilleggsinformasjon : Ekotoksikologisk data for dette produktet er ikke tilgjengelig.

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Produkt : I henhold til lokale bestemmelser, kan syren fraktes til en 
passende forbrenningsovn utstyrt med eksosgass renseanlegg.

Forurenset emballasje : Avhend på samme måte som ubrukt produkt.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Ytterligere informasjon : Dette produktet ansees ikke som farlig i henhold til de nasjonale 
og internasjonale bestemmelsene for transportering av farlig 
gods.
Beskytt mot vann.
Hold unna mat, matstoffer, syrer og baser
hold unna duft følsomme materialer

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Merking i henhold til EF direktiver

Utfyllende opplysninger : I henhold til Direktiv 1999/45/EF, er det ikke nødvendig å
klassifisere eller merke produktet.

1999/45/EF

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i kapitler 2 og 3
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Ikke kjent.
R11 Meget brannfarlig.
R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging.
R34 Etsende.
R36 Irriterer øynene.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
R52 Skadelig for vannlevende organismer.
R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 

vannmiljøet.
R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen.

Utfyllende opplysninger

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte 
på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for 
sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke 
ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte 
produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med 
mindre dette er spesifisert i teksten.


