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Ceresit Universal Silicone CS24 bela 
 

  Št.VLN; :  389521
V001.2

predelano dne: 24.07.2014
Datum tiskanja: 07.05.2015

 

 
 
 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 

1.1 Identifikator izdelka  
Ceresit Universal Silicone CS24 bijela 

 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

Predvidena uporaba 
Tesnila masa za fuge silikon  

 
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista  

Henkel Slovenija 
Industrijska 23 
2506 Maribor 

 
SI  

 
Tel.:  +386 (1) 583 0900 
Št. faksa:  +386 (1) 583 0903 

 
ua-productsafety.si@henkel.com   

 
 

1.4 Telefonska številka za nujne primere  
Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru 
življenjske ogroženosti poklicati 112. Dodatne informacije tudi na tel. št. + 386 02 2222 100 med 8.00 in 16.00.   

 

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 
 

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 
 

Razvrstitev (CLP): 
Ta snov ali zmes ni nevarna v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP). 

 
 

 

Razvrstitev (DPD): 
 

Razvrstitev ni potrebna. 
 
 

2.2 Elementi etikete 
 

Elementi etikete (CLP):
 

 

Ta snov ali zmes ni nevarna v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP). 
 

 
 

 

 
 

 

Dodatne informacije Vsebuje 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergične reakcije. 

 
 

Previdnostni stavek: P102 Hraniti zunaj dosega otrok.  
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.  
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.  
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Elementi etikete (DPD): 
 

S-stavki: 
S2 Hraniti izven dosega otrok.  
S24 Preprečiti stik s kožo.  
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.  
S51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.  

 
 

Dodatne informacije:  
Proizvoda ni potrebno razvrščati glede na računsko metodo po zadnji izdaji "Splošnih smernic ES za razvrščanje pripravkov 
".  

 
 
 

2.3. Druge nevarnosti  
V času sušenja nastaja ocetna kislina.  

 
ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 

 
Splošna kemična oznaka:  

Enokomp. silikonska tesnilna masa za fuge, strjevanje z acetatom (kislo)
Osnovne sestavine pripravka  

Polidimetil siloksan 
anorganska polnila 

 
 

Deklaracija o primeseh v skladu z CLP (EC) št. 1272/2008:
 

Nevarne sestavine 
Št. CAS 

Številka ES 
REACH-Reg št. 

Vsebnost Razvrščanje 

Destilati (zemeljsko olje), z vodikom 
obdelana srednja frakcija 

64742-46-7 

265-148-2 
01-2119552497-29 
01-2119827000-58 

 

<  30 % Nevarnost vdiha 1 
H304 

 

2-Oktil-2H-izotiazol-3-on 
26530-20-1 

247-761-7 
 

>=   0,01- <   0,05 % akutna strupenost 3;  Prek vdiha 
H331 

akutna strupenost 3;  Prek kože 
H311 

Jedkost za kožo 1B 
H314 

Agent preobčutljivosti  kože 1 
H317 

Akutne nevarnosti za vodno okolje 1 
H400 

akutna strupenost 4;  Prek ust 
H302 

Kronične nevarnosti za vodno okolje 1 
H410 

  
 

Za celoten tekst H - izjav in drugih okrajšav glejte poglavje 16 "Ostale informacije".
Snovi brez razvrstitve lahko imajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Skupnosti. 

 
Deklaracija o primeseh v skladu z DPD (EC) št. 1999/45:  

 
Nevarne sestavine 

Št. CAS 
Številka ES 

REACH-Reg št. 
Vsebnost Razvrščanje 

Destilati (zemeljsko olje), z vodikom 
obdelana srednja frakcija 

64742-46-7 

265-148-2 
01-2119552497-29 
01-2119827000-58 

 

<  30  % Xn - Zdravju škodljivo;  R65 

 
Za popolni tekst R-stavkov glej poglavje 16 "Druge informacije"
Snovi brez razvrstitve lahko imajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Skupnosti. 
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ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 

 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč  

 
Splošne informacije:  

Pri zdravstvenih težavah poiskati zdravniško pomoč. 
 

 

Vdihavanje: 
Sveži zrak, pri trajnih težavah poiščite tudi zdravniško pomoč. 

 
 

Stik s kožo: 
Umivanje s tekočo vodo in milom. Uporabiti negovalno kremo. Zamenjati vso onesnaženo obleko.  

 
 

Stik z očmi: 
Izpiranje pod tekočo vodo, po potrebi poiščite zdravniško pomoč. 

 
 

Zaužitje: 
Izpiranje ustne votline in žrela, popiti 1 - 2kozarca vode, poiskati zdravniško pomoč. 

 
 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Ni podatkov.  
 

 
 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Glej poglavje: Opis ukrepov za prvo pomoč  

 
 

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 

 

5.1 Sredstva za gašenje 
Ustrezna sredstva za gašenje: 

Ogljikov dioksid, pena, prah, vodni razpršen curek/meglica 
 

 

Zaradi varnostnih razlogov neprimerna sredstva za gašenje 
Polni vodni curek 

 
 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
Pri požaru se lahko sproščajo ogljikov monoksid (CO) in ogljikov dioksid (CO2). 

 

5.3 Nasvet za gasilce 
Nositi zaščitno opremo. 
Nositi neodvisni dihalni aparat. 

 
 

 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
 

 

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
Poskrbeti-zagotoviti primerno zračenje.  
Nosite osebno zaščitno opremo.  
Izogibati se stika z očmi in kožo.  

 
 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi  
Ne sme priti v kanalizacijo / površinsko vodo / podtalnico. 

 
 

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje  
Mehansko absorbiranje.  
Kontaminirani material odstranjujte kot odpadek po pogl. 13. 

 
 
 

6.4 Sklicevanje na druge oddelke  
Glejte priporočilo v oddelku 8.  

 

 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
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7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje  

Preprečite stik s kožo in z očmi.  
Dobro prezračite delovni prostor.  

 
 

Higienski ukrepi:  
Pri delu ne jejte, ne pijte ali kadite.  
Pred odmori in po koncu dela si umijte roke.  

 
 

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo  
Skladiščiti na hladnem in suhem.  
Posodo držite nepropustno zaprte.  
Temperature med + 5 °C in + 25 °C  
Ne skladiščite skupaj z živili.  

 
 
 

7.3 Posebne končne uporabe  
Tesnila masa za fuge silikon  

 
 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
 
 

8.1 Parametri nadzora  
 

Skupne meje izpostavljenosti 
 

Velja za  
SI 

 
Sestavina  ppm  mg/m3 Tip  Kategorija  Opombe  
OCETNA KISLINA 
64-19-7 

10 25 Časovno umerjeno 
povprečje (TWA): 

Indikativno ECTLV  

ocetna kislina 
64-19-7 

10 25 Časovno umerjeno 
povprečje (TWA): 

 SI OEL  

 
 
 
 

 
Index biološke izpostavljenosti:  

brez 
 

8.2 Nadzor izpostavljenosti: 
 

 

Zaščita dihal:  
primerna zaščitna maska pri nezadostnem zračenju 
Kombiniran filter: ABEKP  
To priporočilo mora bit usklajeno z lokalnimi zahtevami. 

 
 

Zaščita rok:  
Priporočljive so rokavice, narejene iz nitrilne gume (debelina >0,1 mm, Čas predrtja < 30s). Rokavice je potrebno zamenjati 
po vsakem kratkoročnem stiku ali kontaminaciji. Na razpolago so v specializiranih laboratorijskih trgovinah, ali trgovinah z 
kemikalijami. 
  

 
 

Zaščita oči:  
Zaščitna očala  

 
 

Zaščita telesa:  
Primerna zaščitna obleka  

 
 
 

 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
 

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih  
Videz   tekočina 

pastozen 
različno, glede na 
obarvanje 

 

Vonj  značilno  
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mejne vrednosti vonja  Ni podatkov / Ni določeno 

 
 

pH  Ni podatkov / Ni določeno 
Začetna točka vrelišča  Ni podatkov / Ni določeno 
Plamenišče  ni uporabno 
Temperatura razpadanja  Ni podatkov / Ni določeno 
Parni tlak  Ni podatkov / Ni določeno 
Gostota 

(20 °C (68 °F)) 
 0,97 g/cm3 

Nasipna gostota  Ni podatkov / Ni določeno 
Viskoznost  Ni podatkov / Ni določeno 
Viskoznost (kinematična)  Ni podatkov / Ni določeno 
Eksplozivne lastnosti  Ni podatkov / Ni določeno 
Topnost kvalitativno 

(23 °C (73.4 °F); Top. (kratica za topila): voda) 
 netopljiv  

Temperatura strditve  Ni podatkov / Ni določeno 
Točka tališča  Ni podatkov / Ni določeno 
Vnetljivost  Ni podatkov / Ni določeno 
Temperatura samovžiga  Ni podatkov / Ni določeno 
Meje eksplozivnosti  Ni podatkov / Ni določeno 
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda  Ni podatkov / Ni določeno 
Hitrost izparevanja  Ni podatkov / Ni določeno 
Parna gostota  Ni podatkov / Ni določeno 
Oksidativne lastnosti  Ni podatkov / Ni določeno 

 
9.2 Drugi podatki 

 
Ni podatkov / Ni določeno 

 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 

10.1. Reaktivnost  
Brez pri pravilni uporabi. 

 
10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pri priporočenih pogojih skladiščenja.
 

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
Glej poglavje reaktivnost 

 
10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti 

Brez pri pravilni uporabi. 
 

10.5. Nezdružljivi materiali  
Nobene pri ustrezni uporabi. 

 
10.6. Nevarni produkti razgradnje  

V času sušenja nastaja ocetna kislina. 
 

 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 
 

Splošni podatki o toksikologiji:  
Zmes je razvrščena na osnovi razpoložljivih informacij o sestavinah, ki so definirane v kriterijih za razvrščanje zmesi za vsak 
razred nevarnosti ali diferenciaciji v poglavju I v direktivi 1272/2008/EC. Informacije o zdravju/ekologiji glede substanc v 
poglavju 3 so na razpolago v nadaljevanju.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draženje kože  
Primarno draženje kože: rahlo dražilno, označevanje ni obvezno 

 
 

Draženje oči:  
Primarno draženje oči: rahlo dražilno, označevanje ni obvezno 
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Akutna oralna toksičnost: 

 
Nevarne sestavine 
Št. CAS 

Tip 
Vrednost 

Vrednost 
 

Vodilo za 
aplikacije 

Čas 
izpostavlj
enosti 

Primerki Metoda 

 

 
Akutna inhalacijska toksičnost: 

 
Nevarne sestavine 
Št. CAS 

Tip 
Vrednost 

Vrednost 
 

Vodilo za 
aplikacije 

Čas 
izpostavlj
enosti 

Primerki Metoda 

 

 
Akutna dermalna toksičnost: 

 
Nevarne sestavine 
Št. CAS 

Tip 
Vrednost 

Vrednost 
 

Vodilo za 
aplikacije 

Čas 
izpostavlj
enosti 

Primerki Metoda 

 
 
 

 
Preobčutljivost pri vdihavanju ali stiku s kožo: 

 
Nevarne sestavine 
Št. CAS 

Rezultat Vrsta 
testa 

Primerki Metoda 

2-Oktil-2H-izotiazol-3-on 
26530-20-1 

povzroča senzibilizacijo Guinejin 
maksimiza
cijski test 
na svinji 

morski 
prašiček 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 

Splošni ekološki podatki: 
Zmes je razvrščena na osnovi razpoložljivih informacij o sestavinah, ki so definirane v kriterijih za razvrščanje zmesi za vsak 
razred nevarnosti ali diferenciaciji v poglavju I v direktivi 1272/2008/EC. Informacije o zdravju/ekologiji glede substanc v 
poglavju 3 so na razpolago v nadaljevanju.  
Ne sme priti v kanalizacijo / površinsko vodo / podtalnico. 

 
  

12.1. Strupenost 
 

Nevarne sestavine 
Št. CAS 

Tip 
Vrednost 

Vrednost Študija 
akutne 

toksičnosti 

Čas 
izpostavlje

nosti 

Primerki Metoda 

Destilati (zemeljsko olje), z 
vodikom obdelana srednja 

frakcija 
64742-46-7 

LC50 > 10.000 mg/l  Ribe 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 
203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 

2-Oktil-2H-izotiazol-3-on 
26530-20-1 

LC50 0,05 mg/l  Ribe 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 
203 (Fish, Acute 

Toxicity Test) 
2-Oktil-2H-izotiazol-3-on 

26530-20-1 
EC50 0,32 mg/l  Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 

202 (Daphnia sp. 
Acute 

Immobilisation 
Test) 

2-Oktil-2H-izotiazol-3-on 
26530-20-1 

EC50 0,02 mg/l  Algae  Selenastrum capricornutum 
(new name: Pseudokirchnerella 

subcapitata) 

OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
 
 

 
12.2. Obstojnost in razgradljivost 

 
Nevarne sestavine 

Št. CAS 
Rezultat Vodilo za 

aplikacije 
Razgradljivost Metoda 
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Destilati (zemeljsko olje), z 
vodikom obdelana srednja 

frakcija 
64742-46-7 

 aerobno 30 % OECD Guideline 301 D (Ready 
Biodegradability: Closed Bottle 
Test) 

2-Oktil-2H-izotiazol-3-on 
26530-20-1 

 aerobno 0 % EU Method C.4-E (Determination 
of the "Ready" 
BiodegradabilityClosed Bottle 
Test) 

 
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih / 12.4. Mobilnost v tleh 

 
Ni podatkov. 

 
 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 
 

Nevarne sestavine 
CAS-št. 

PBT/vPvB 

Destilati (zemeljsko olje), z vodikom obdelana 
srednja frakcija 
64742-46-7 

Ne izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo 
Strupene Bioakumulative (vPvB) kriterije 

2-Oktil-2H-izotiazol-3-on 
26530-20-1 

Ne izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo 
Strupene Bioakumulative (vPvB) kriterije 

 
12.6. Drugi škodljivi učinki 

 
Ni podatkov. 

 
 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 

13.1. Metode ravnanja z odpadki  
 

Odstranjevanje izdelka: 
Ostanke snovi in embalažo odtsranite v skladu z predpisi in pravilniki, ki urejajo področje odstranjevanje odpadkov.

 
Odstranjevanje neočiščene embalaže: 

V zbiranje materialov za reciklažo oddajte samo popolnoma izpraznjeno embalažo. 
 

Klasifikacijska številka odpadka 
08 04 10 Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajete v 08 04 09. 
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ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

 
14.1. UN številka 

 
 Ni nevarno blago v smislu  RID, ADR,  ADNR, IMDG, IATA-DGR. 

 
14.2. Pravilno odpremno ime ZN

 
 Ni nevarno blago v smislu  RID, ADR,  ADNR, IMDG, IATA-DGR. 

 
14.3. Razredi nevarnosti prevoza

 
 Ni nevarno blago v smislu  RID, ADR,  ADNR, IMDG, IATA-DGR. 

 
14.4. Skupina embalaže 

 
 Ni nevarno blago v smislu  RID, ADR,  ADNR, IMDG, IATA-DGR. 

 
14.5. Nevarnosti za okolje 

 
 Ni nevarno blago v smislu  RID, ADR,  ADNR, IMDG, IATA-DGR. 

 
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

 
 Ni nevarno blago v smislu  RID, ADR,  ADNR, IMDG, IATA-DGR. 

 
14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC 

 
 n.a. 

 
 

 

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 
 
 

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 
VOC vsebnost 

(CH) 
0,00 %  

 
 

 

 
 
 

 
15.2. Ocena kemijske varnosti 

Scenarij kemijske varnosti še ni izdelan 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODDELEK 16: Drugi podatki 
 

Označevanje izdelka je navedeno v oddelku 2. Celoten tekst okrajšav navedenih s številkami v tem varnostnem listu je kot sledi.
R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H311 Strupeno v stiku s kožo. 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H331 Strupeno pri vdihavanju. 
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

 
 

Ostala informacije:  
Podatki so osnovani na današnjem stanju našega vedenja in se nanašajo na izdelek v dobavnem stanju. Opisujejo naše izdelke 
v zvezi z varnostnimi zahtevami in tako ne pomenijo, da jim zagotavljajo določene lastnosti.  

 
 
 
 

  


