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Säkerhetsdatablad
1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Beteckning MM CAT B5 NT

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Beskrivning/Användning Catalyst

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn ACC Silicones LTD
Adress Amber House Showground Road
Ort och stat TA6 6AJBridgwater (Somerset)

England
tel. +44(0)1278411400
fax +44(0)1278411444

E-postadress för den behöriga person
som ansvarar för säkerhetsdatabladt sean.stoodley@acc-silicones.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

För brådskande samtal, kontakta +44(0)1278411400

2. Farliga egenskaper.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.

Produkten    är    klassificerad  som  farlig  enligt  bestämmelserna  i  direktivet  67/548/EEG  och  1999/45/EG  och/eller  förordningen  (EG)
1272/2008  (CLP)  (och  följande  ändringar  och  justeringar).  Produkten  kräver  därför  ett  säkerhetsdatablad  som  överensstämmer med
bestämmelserna i förordningen (EG) 1907/2006 och följande ändringar.
Eventuell ytterligare information gällande hälso- och/eller miljörisker finns i avs. 11 och 12 på detta blad.

2.1.1. Förordning 1272/2008 (CLP) och följande ändringar samt anpassningar.

Klassificering och farobeteckningar:
Flam. Liq. 3 H226
Repr. 2 H361d
Eye Irrit. 2 H319

2.1.2. Direktiv 67/548/EEG och följande ändringar samt anpassningar.

Farosymbol: Xn

R-fraser: 10-20/22-63

Riskfrasernas (R) och farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

2.2 Märkningsuppgifter.

Faromärkning enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och följande ändringar och justeringar.

Faropiktogram:

Signalord: Varning
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Faroangivelser:
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser:
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

Innehåller: DIMETHYLTIN NEODECANOATE

2.3 Andra faror.

Information inte tillgänglig.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar.

3.1 Ämnen.

Irrelevant information.

3.2 Blandningar.

Innehåller:

Identifiering. Konc. %. Klassificering 67/548/EEG. Klassificering 1272/2008 (CLP).

TETRA PROPYLSILICATE
CAS. 682-01-9 19 - 29 vPvB- ämne.

EG. 211-659-0
INDEX. -

ETYLSILIKAT
CAS. 78-10-4 9 - 19 R10, Xn R20, Xi R36/37 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319,

STOT SE 3 H335EG. 201-083-8
INDEX. 014-005-00-0

DIMETHYLTIN NEODECANOATE
CAS. 68928-76-7 5 - 10 R53, T R48/25, Xn R22, Xn R63 Repr. 2 H361d, Acute Tox. 4 H302, STOT RE 1 H372,

Aquatic Chronic 4 H413EG. 273-028-6
INDEX. -

T+ = Mycket Giftig(T+), T = Giftig(T), Xn = Hälsoskadlig(Xn), C = Frätande(C), Xi = Irriterande(Xi), O = Oxiderande(O), E = Explosivt(E), F+ = Extremt Brandfarligt(F+), F =
Brandfarligt(F), N = Miljöfarlig(N)

Riskfrasernas (R) och farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

4. Åtgärder vid första hjälpen.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.
ÖGON: spola genast med mycket vatten (minst 15 minuter) och kontakta läkare.
HUD:    tvätta  genast  med  mycket  vatten.  Tag  genast  av  alla  nedstänkta  kläder.  Om  irritationen  består,  kontakta  läkare.  Tvätta  de
nedsmutsade kläderna innan återanvänding.
INANDNING: för personen till ett väl ventilerat område. Om andningen är svår, kontakta omedelbart en läkare.
FÖRTÄRING:  kontakta  omedelbart  en  läkare.  Framkalla  kräkning  endast  på  läkarens  anvisning.  Ge  inget  via  mun om personen har
svimmat och om detta inte auktoriserats av läkaren.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda.
För symptom och effekter som beror på innehållande ämnen, se kap. 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.
Information inte tillgänglig.
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5. Brandbekämpningsåtgärder.

5.1 Släckmedel.
LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL 
CO2/skum/kemiskt  pulver.  Beträffande  de  spill  och  utsläpp  av  produkten  som  inte  tagit  eld kan vattendimma användas för att skingra
lättantändbara ångor och skydda personerna som arbetar med att stoppa utsläppet. 
OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL 
Använd    inte   vattenstrålar.  Vatten  är  inte  effektivt  för  att  släcka  branden,  emellertid  kan  vatten  användas  för  att  kyla  de  stängda
behållarna som är utsatta för öppen låga och på så sätt förhindra bristningar och explosioner.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra.
SÄRSKILDA RISKER VID EXPONERING VID BRAND 
Det kan uppstå övertryck i behållarna som är utsatta för brand med risk för explosion.
Undvik inandning av förbränningsprodukterna (koloxid, giftiga pyrolysprodukter, etc).

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal.
GENERELLT 
Kyl  ned  behållarna  med  vattenstrålar  för  att  hindra  söderdelning  av  produkten och utvecklingen av ämnen som är potentiellt farliga för
hälsan.  Använd  alltid  komplett  brandskyddsutrustning.  Samla  upp släckvattnet och förhindra utsläpp i avloppssystem. Avfallshantera det
kontaminerade släckvattnet som använts för släckningen och det resten av branden enligt gällande föreskrifter. 
SKYDDSUTRUSTNING 
Skyddshjälm  med  visir,  brandskyddskläder  (brandsäker  jacka  och  brandsäkra  byxor  med  elastiska  förslutningar  runt  armar, ben och
midja),        skyddshandskar        (brandskyddshandskar,        skärskyddshandskar        med        dielektriska       egenskaper    ),    respirator
(andningsskyddsutrustning).

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer.
Avlägsna  alla  möjliga  tändkällor  (cigaretter,  öppna  lågor,  gnistor  etc.)  eller  värmekällor  från  området  där  utsläppet  har skett. Hindra
dammbildning,  i  händelse  av  fast  produkt, genom att spruta produkten med vatten om det kan göras utan risk. I händelse av spridning av
damm  i  luften  eller  ångor  ska  andningsskydd  användas.. Blockera utsläppet om det kan göras utan risk. Hantera inte de kontaminerade
behållarna  eller  den  utsläppta  produkten  utan  att  först  använda  en  lämpliga  skyddsutrustning.  Beträffande informationerna avseende
riskerna  för  miljön  och  hälsan,  för  andningsskydd,  ventilation  och  personliga  skyddsmedel,  hänvisas  till  de  övriga  avsnittena i detta
säkerhetsdatablad. De här indikationerna gäller både för personal som sköter bearbetningen och för nödingrepp.

6.2 Miljöskyddsåtgärder.
Hindra nedträngande av produkten i avloppssystem, i yt- och grundvattnet och i omgivande områden.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering.
Torka  upp  den  utsläppta  produkten  med  absorberande  inert  material  (sand,  vermikulit,  diatomitjord,  kiselgur  etc.).  Samla upp större
delen  av  det  därav  resulterande  materialet  och  lägg  det  i  lämpliga  förpackning  för  avfallshantering.  Eliminera  resten  med  hjälp  av
vattenstrålar   om  det  kan  göras  utan  risk.  Sörj  för  en  tillräcklig  ventilation  av  platsen  som  berörts  av  utsläppet.  Avfallshantera  det
kontaminerade materialet enligt föreskrifterna i punkt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt.
Eventuell information gällande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.

7. Hantering och lagring.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering.
Rökning förbjuden under hantering.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.
Förpackningen förvaras svalt och väl tillsluten, förvaras åtskilt från värme, bara lågor, gnistor och andra antändningskällor.

7.3 Specifik slutanvändning.
Information inte tillgänglig.



ACC Silicones LTD
MM CAT B5 NT

Revisionsnr.5 
Revisionsdatum 4/3/2013
Tryckt den 5/3/2013
Sida nr.  4 / 7

SV

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd.

8.1 Kontrollparametrar.

Beteckning Typ TillståndTWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

ETYLSILIKAT TLV-ACGIH 85 10

DIMETHYLTIN NEODECANOATE WEL 2 4

8.2 Begränsning av exponeringen.

I  beaktande  av  att  användning  av  lämpliga  tekniska  åtgärder  alltid  bör ha prioritet i förhållande till de personliga skyddsutrustningarna,
ska  en  god  ventilation  på  arbetsplatsen  garanteras  genom  ett  effektivt  punktutsug.  De  personliga  skyddsutrustningarna ska stämma
överens med de härunder angivna gällande föreskrifterna.
HANDSKYDD
Bär  skyddshandskar  av  klass  II  (se  direktiv  89/686/EEG  och  standard  SS-EN  374)  av  PVC, neopren, nitril eller liknande. Det slutliga
valet  av  handskmaterialet  måste  ske  med  hänsyn  till  degradering, utnötningstid och permationskvot. Vid tillverkningen går hållbarheten
hos    handskmaterialen    inte    att    räkna  ut  på  förhand.  Detta  måste  därför  testas  innan  materialet  tas  i  bruk.  Skyddshandskarnas
utnötningtid beror på exponeringstiden.
ÖGONSKYDD
Bär täta ögonskydd (se standard SS-EN 166).
HUDSKYDD
Bär  skyddskläder  med  långa  ärmar  och  skyddsskor för yrkesmässig användning av klass II (se direktiv 89/686/EEG och standard SS-EN
344). Tvätta dig med vatten och tvål efter att skyddskläderna tagits av.
ANDNINGSSKYDD
När  gränsvärdet  för  ett  eller  flera  av  ämnen  i  preparatet  överstigits, med hänsyn till den dagliga exponeringen i arbetsmiljön eller till en
fraktion  som  fastställts  av  företagets  avdelning  för  åtgärder  för  förebyggande  och  skydd,  bär  en  mask  med  filter  av  typ  B  eller en
universell  mask  vars  klass  (1,  2  eller  3) skall väljas i överensstämmelse med gränsvärdet för användningens koncentration (se standard
SS-EN 141).
En  användning  av  andningsskydd,  som  masker  av  den  typ  som  anges  ovan,  är  nödvändig  när  det  inte  finns tekniska medel för att
begränsa arbetarens exponering. Skyddet som masken ger är dock begränsat.
Om  ämnet  ifråga  är  luktfritt  eller  dess  luktgräns överstiger exponeringsgränsen samt vid nödfall, det vill säga när exponeringsgränsen är
okänd  eller  koncentrationen  av  syre  i  arbetsmiljön  är  under  17% i volym, bär en tryckluftsapparat med öppen krets (se standard SS-EN
137) eller en sugslangsapparat för helmask, halvmask eller bitmunstycke (se standard SS-EN 138).
Sörj för ett system för ögontvätt och nöddusch.
Produkten  skall  användas  i  sluten  cykel,  i  miljöer  med  god ventilation och i närvaro av effektiva punktutsug (infångningshastighet > 1,5
m/s),  om  så  inte  är  fallet  är det nödvändigt att använda de rekommenderade personliga skyddsutrustningarna alltjämt i starkt ventilerade
miljöer och i närvaro av effektiva punktutsug (infångningshastighet > 1,5 m/s).

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.
Fysiskt tillstand vätska
Färg blå
Lukt Karakteristisk
Luktgräns. Ej tillgänglig.
pH. Ej tillgänglig.
Smält- och fryspunkt. Ej tillgänglig.
Initial kokpunkt. Ej tillgänglig.
Kokpunktsintervall. Ej tillgänglig.
Tändpunkt. 40 ° C.
Avdunstningshastighet Ej tillgänglig.
Brännbarhet av fasta material och gaser Ej tillgänglig.
Undre brännbarhetsgräns. Ej tillgänglig.
Övre brännbarhetsgräns. Ej tillgänglig.
Undre explosionsgräns. Ej tillgänglig.
Övre explosiv gräns. Ej tillgänglig.
Ångtryck. Ej tillgänglig.
Ångdensitet Ej tillgänglig.
Specifik vikt. Ej tillgänglig.
Löslighet ej blandbar med vatten
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej tillgänglig.
Självtändningstemperatur. Ej tillgänglig.
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Nedbrytningstemperatur. Ej tillgänglig.
Viskositet Ej tillgänglig.
Oxideringsegenskap Ej tillgänglig.

9.2 Annan information.

Information inte tillgänglig.

10. Stabilitet och reaktivitet.

10.1 Reaktivitet.
Inga särskilda risker för reaktion finns med andra ämnen under normala användningsvillkor.

10.2 Kemisk stabilitet.
Produkten är stabil under normala användnings- och forvaringsvillkor.

10.3 Risken för farliga reaktioner.
Under normala användnings- och förvaringsvillkor finns inga förutsedda farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas.
Inget speciellt. Följ normala försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

10.5 Oförenliga material.
Information inte tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter.
Vid termisk sönderdelning eller brand kan ångor frigöras som potentiellt kan vara skadliga för hälsan.

11. Toxikologisk information.

11.1 Information om de toxikologiska effekterna.
Produkten ska anses som misstänkt för möjliga teratogena effekter som medför giftiga effekter på foster utveckling.
Akuta effekter: kontakt med ögonen kan orsaka irritation. Symtomerna kan inkludera: röda utslag, ödem, smärta och tårbildning.
Inandningen av ångor kan orsaka lätt irritaion av det övre andningsorganet. Hudkontakt kan orsaka lätt irritation.
Förtäring kan orsaka halsoproblem som omfattar magont med sveda, illamående och kräkning.

DIMETHYLTIN NEODECANOATE
LD50 (Oral): 894 mg/kg OECD Test Guideline 401

12. Ekologisk information.

Används  enligt  normal  arbetspraxis.  Undvik  utsläpp  i  miljön.  Underrätta  kompetent  myndighet  om  produkten  har nått vattenlopp eller
kloakanläggning eller om marken eller vaxtlivet förorenats.

12.1 Toxicitet.
Information inte tillgänglig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet.
Information inte tillgänglig.

12.3 Bioackumuleringsförmåga.
Information inte tillgänglig.

12.4 Rörligheten i jord.
Information inte tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen.
Information inte tillgänglig.

12.6 Andra skadliga effekter.
Information inte tillgänglig.
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13. Avfallshantering.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder.
Återanvänds,  om  möjligt.  Produktresterna  ska  anses  som  speciella,  farliga  avfall.  Farligheten  av  de  avfall  som denna produkt delvis
innehåller ska värderas på basis av gällande lagstiftande förordningar.
Avfallshanteringen    ska  anförtros  åt  ett  auktoriserat  mottagningsföretag  för  avfallshantering  i  enlighet  med  de  landspecifika  och  de
eventuella lokala föreskrifterna.
KONTAMINERADE FÖRPACKNINGAR 
Kontaminerade förpackningar skall lämnas till återvinning eller till destruktion enligt de landspecifika föreskrifterna för avfallshantering.

14. Transportinformation.

Transporten  bör  utföras  av  auktoriserade  fordon  för  transport  av farligt gods enligt föreskrifterna i den gällande utgåvan i A.D.R. -avtalet
och gällande nationella bestämmelser. 
Transporten  måste  utföras  i  originalförpackningar  och,  hur  som helst, i förpackningar som består av material som motstår innehållet och
som  inte  kan  skapa  farliga  reaktioner  med  innehållet.  Personalen som ska lasta och lasta av det farliga godset måste ha fått en lämplig
handhavandeutbildning angånde preparatets risker samt eventuella procedurer som ska tillämpas vid nödlagen.

Väg- eller järnvägstransport:

ADR/RID-Klass: 3 UN: 1292
Förpackningsgrupp: III
Etikett: 3
Kemler-nr.: 30
Limited Quantity. 5 L
Restriktionskod i tunnel. (D/E)
Tekniskt namn: TETRAETHYL SILICATE SOLUTION

Havstransport:

IMO-Klass: 3 UN: 1292
Förpackningsgrupp: III
Etikett: 3
EMS: F-E, S-D
Havsförorenande: NO
Proper Shipping Name: TETRAETHYL SILICATE SOLUTION

Flygtransport:

IATA: 3 UN: 1292
Förpackningsgrupp: III
Etikett: 3
Last:
Förpackningsinstruktioner: 366 Maximal mängd: 220 L
Pass.:
Förpackningsinstruktioner: 355 Maximal mängd: 60 L
Proper Shipping Name: TETRAETHYL SILICATE SOLUTION

15. Gällande föreskrifter.

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.

6Seveso klass.

Restriktioner gällande produkten eller innehållande ämnen enligt bilaga XVII i Förordningen (EG) .
Produkt.

3 - 40Punkt.

Ämnen i Candidate List (Art. 59 REACH).
Ingen.

Ämnen föremål för tillstånd (Bilaga XIV REACH).
Ingen.
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Hälsovårdskontroller.
Arbetare som hanterar denna halsofarliga kemikalie måste genomgå en hälsoundersökning enligt bestämmelserna direktiven 98/24/CE.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning.

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts för blandningen och ämnena som den innehåller.

16. Annan information.

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 på bladet:

Flam. Liq. 3 Brandfarliga vätskor, kategori 3
Repr. 2 Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Acute Tox. 4 Akut toxicitet, kategori 4
STOT RE 1 Specifik organtoxicitet - upprepad exponering, kategori 1
Eye Irrit. 2 Ögonirritation, kategori 1
STOT SE 3 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, kategori 3
Aquatic Chronic 4Farligt för vattenmiljön, toxicitet kronisk, kategori 4
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H302 Skadligt vid förtäring.
H332 Skadligt vid inandning.
H372 Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller upprepad

exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra
exponeringsvägar>.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Riskfraserna (R) som anges i avsnitten 2-3 på bladet:

R10 BRANDFARLIGT.
R20 SKADLIGT VID INANDNING.
R20/22 SKADLIGT VID INANDNING OCH FORTÄRING.
R22 GIFTIGT VID FÖRTÄRING.
R36/37 IRRITERAR ÖGONEN OCH ANDNINGSORGANEN.
R48/25 GIFTIGT: RISK FÖR ALLVARLIGA HÄLSOSKADOR VID LANGVARIG EXPONERING GENOM   FÖRTÄRING.
R53 KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.
R63 KAN GE FOSTERSKADOR.
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5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 790/2009 (I Atp. CLP)
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 453/2010
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8. Handling Chemical Safety
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
10. INRS - Fiche Toxicologique
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
13. Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats

Notering till användaren:
Informationerna  i  detta  blad  grundar  sig  på  våra  kunskaper  vid  datumet  av  utgåvans senaste version. Användaren ska kontrollera att
informationerna gällande produktens specifika användning är lämplig och korrekt.
Detta dokument ska inte anses som en garanti för någon av produktens egenskaper.
Eftersom  produktens  användning  inte  direkt  kan  kontrolleras  direkt  av  oss,  ska  användaren  på  eget ansvar iaktta gällande lagar och
föreskrifter ifråga om hygien och säkerhet. Inget ansvar tas för olämpliga bruk.

Ändringar i förhållande till tidigare revisioner:
Ändringar har utförts på de följande avsnitten:
04 / 15.


