
Karta charakterystyki preparatu chemicznego
Silikon Sanitarny Atlas Silton S
Wydanie 5  Data opracowania: 01.08.2003

Data aktualizacji: 23.12.2004
Strona 1 z 6

Identyfikacja przedsiębiorstwa
Nazwa i adres firmy: 
Producent:
TRADE JKK S.A.
40-541 Katowice, 
ul. Rzepakowa 2A, 
tel.  (+48) (0) 32 202 37 40, fax. (+48) (0) 32 202 37 49,

Dystrybutor:
Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych „ATLAS” Grzelak i wspólnicy spółka jawna
91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105
telefon: (042) 631 89 45
fax: (042) 631 89 46

1. Identyfikacja preparatu chemicznego

Nazwa handlowa:  Silikon Sanitarny Atlas Silton S

Zastosowanie: silikonowy kit budowlany, w szczelnym kartuszu z aplikatorem, a po 
utwardzeniu ciało stałe (zbliżone własnościami do gumy).

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: żywice silikonowe, wypełniacze, środki modyfikujące 
Niebezpieczne składniki: alkilotriacetoksysilan Nr CAS: 4253-34-3, Nr WE: 224-221-9, 

zawartość <5%
klasyfikacja - C; R 14, R 34
alkany C15-C19 (destylaty średnie obrabiane wodorem) 
Nr CAS: 64742-46-7, Nr WE 265-148-2, zawartość <25% 
klasyfikacja – Xn R65 (T, R45 ma zastosowanie nota H i N )
Podczas użytku (utwardzania produktu) uwalnia się kwas octowy Nr 
CAS: 64-19-7, Nr WE: 200-580-7
Klasyfikacja:C, R10, R35

3. Identyfikacja zagrożeń

Produkt może działać drażniąco na drogi oddechowe, oczy i skórę.
Produkt nie jest  klasyfikowany jako niebezpieczny  wg kryteriów zawartych w  Rozp. MZ z dnia 2
września  2003,  Dz.U.  Nr  171   z  2  października  2003,  poz.166  w  sprawie  kryteriów  i  sposobu
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, wraz z późniejszymi zmianami.
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4. Pierwsza pomoc

W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym
narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
Wdychanie par: zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie utrzymujących się dolegliwości 

wezwać pomoc medyczną.
Kontakt ze skórą: zdjąć zabrudzoną odzież. Skórę umyć mydłem i ciepłą wodą. 
Kontakt z oczami: płukać oczy przez okres co najmniej 10 minut zawartością kilku butelek 

sterylnego płynu do przemywania oczu lub dużą ilością czystej wody 
przytrzymując rozchylone powieki. Wypłukać dokładnie spodnią stronę 
powiek. Jeżeli wystąpi podrażnienie oka zapewnić natychmiastową 
pomoc medyczną.

W przypadku spożycia (połknięcia):
wypłukać usta dużą ilością wody. W razie złego samopoczucia skonsultować 
się z lekarzem.

5. Postępowanie w przypadku  pożaru

Zalecane środki gaśnicze:
woda (rozpylona, prądy rozproszone), CO2, proszki gaśnicze, piany gaśnicze.

Niedozwolone środki gaśnicze:
żadne znane

Szczególne zagrożenia:
przy niepełnym spalaniu może powstawać tlenek węgla i  dwutlenek węgla. 

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:
środki ochrony dróg oddechowych – w razie potrzeby stosować aparat oddechowy 
z niezależnym dostępem powietrza.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Postępowanie z wyrobem:
unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów. 

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
nie są wymagane specjalne środki

Metody czyszczenia: zebrać produkt mechanicznie łopatką, szpachlą itp. Pozostałość pokryć wilgotnym 
materiałem wiążącym (piaskiem) po czym zebrać a następnie umieścić w szczelnie 
zamykanym pojemniku.

7. Postępowanie  z preparatem i jego  magazynowanie

Manipulowanie produktem:
unikać kontaktu ze skórą, oczami – produkt stosunkowo trudny do zmycia z 
powierzchni skóry po wyschnięciu

Magazynowanie: magazynować  w  suchych,  dobrze  wentylowanych  pomieszczeniach,  w szczelnie  
zamkniętych pojemnikach. Temperatura przechowywania  wynosi 15-25°C. 
Dopuszczalny krótkotrwały transport w temp do -20°C. 
Okres trwałości wynosi 12 miesięcy.
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8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochronę oczu/twarzy. 
Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Kontrola zagrożenia:

Najwyższe dopuszczalne stężenie (dla kwasu octowego)
NDS = 15 mg/m3

NDSCh = 30 mg/m3

(wg Rozporządzenia MPiPS z dn.29 listopada 2002; Dz.U. Nr 217, poz. 1833)

Aparaty oddechowe: Nie są konieczne w czasie normalnego użytkowania.
Ochrona oczu: Okulary ochronne.
Ochrona rąk: Rękawice ochronne, najlepiej gumowe
Inne: Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć. Stacja do przemywania oczu.

9. Właściwości fizykochemiczne

Postać: pasta
Kolor: możliwe różne kolory
Zapach: octowy
pH: -
Temperatura wrzenia: -
Temperatura topnienia: -
Temperatura zapłonu: >150°C
Temperatura samozapłonu: -
Palność: palny
Granica wybuchowości
                  - dolna: nie ma zastosowania
                  - górna: nie ma zastosowania
Właściwości utleniające: brak
Prężność par: -
Gęstość w 25oC: ok. 0,97 g/cm3

Rozpuszczalność  w wodzie: nierozpuszczalny 
Rozpuszczalność w rozp. Org.: częściowo (węglowodory parafinowe, aromaty, rozp.
chlorowcowane)
Współ. podziału oktanol/woda: -

10. Stabilność i reaktywność 

Produkt stabilny w temperaturze pokojowej o ile nie ma kontaktu z wilgocią. Nie są znane żadne
niebezpieczne reakcje  w czasie normalnego użytkowania.

Materiały i warunki, których należy unikać:
Woda, wysoka wilgotność. Wulkanizuje w kontakcie z wilgocią powietrza.
Niebezpieczne produkty rozkładu:
Dwutlenek i tlenek węgla (tylko w czasie spalania).
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11. Informacje toksykologiczne 

Kwas octowy: LC 50 wziewne (mysz)/1h: 14 mg/l.
Na podstawie analizy zawartości niebezpiecznych składników produkt może działać drażniąco na drogi
oddechowe, oczy i skórę. 

12. Informacje ekologiczne

Mobilność: nieznaczna ze względu na wysoki ciężar właściwy (w stosunku do wody) i 
słabą rozpuszczalność w wodzie, po utwardzeniu produkt jest całkowicie nie 
rozpuszczalny w wodzie

Biodegradowalność: nie jest biodegradowalny.
Bioakumulacja: nie kumuluje się w organiźmie
Dalsze informacje: nie zawiera chlorowcopochodnych

13. Postępowanie z odpadami

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628).
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U. nr 63, poz. 638).
Opakowania opróżnione można zwrócić do powtórnego przetworzenia.
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206)
08 04 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do
impregnacji wodoszczelnej)
Kod: 08 04 10 – Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
15 01 – Odpady opakowaniowe ( łącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami

opakowaniowymi )
Kod:15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

14. Informacje  o transporcie 

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrożenia dla transportu.
Produkt nie podlega przepisom o przewozie materiałów niebezpiecznych.
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15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Wszelkie prace z tym produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844)

Klasyfikacja odpadów – patrz pkt 13

Karta charakterystyki preparatu chemicznego wykonana wg wytycznych zawartych w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego. (Dz.U. nr 140, poz. 1171)
Klasyfikacja preparatu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w
sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz.1666) ,
wraz z późniejszymi zmianami.(Dz.U.04.243.2440)

Znakowanie opakowań jednostkowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września
2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
(Dz.U. nr 173, poz.1679) wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.04.243.2440)wraz z późniejszymi
zmianami (Dz.U.04.260.2595)

Materiał  jest klasyfikowany jako - nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny
Symbol niebezpieczeństwa - nie podlega obowiązkowi oznakowania

Oznaczenie ewentualnego ryzyka - nie jest konieczne

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
opakowanie zawiera ostrzeżenie: S2 -chronić przed dziećmi

Pozostałe obowiązujące przepisy prawne: 
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dn. 11 stycznia 2001 r. (Dz.U.01.11.84) wraz z
późniejszymi zmianami, 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.03.199.1948), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka
dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz.U.03.52.467),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 14 lipca 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty
charakterystyki niektórych preparatów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U.02.142.1194),
Zrestrukturyzowana Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu materiałów
niebezpiecznych obowiązująca od dnia 1 stycznia 2003 r., 
Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 
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16. Inne informacje

Objaśnienie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj  zagrożenia użytych w punkcie 2 odnoszących
się do czystych składników preparatu:
Xn - szkodliwy
T - toksyczny 
C - żrący
R10 - produkt łatwo palny
R 14 – reaguje gwałtownie z wodą
R 34 – powoduje oparzenia 
R 35 -  powoduje poważne oparzenia
R45 – może powodować raka 
Uwagi: ze względu na zastosowanie noty N wskazany w pkt. 2.składnik nie jest klasyfikowny jako
rakotwórczy
R65 - działa szkodliwie; może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz
doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej
firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne,
jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby,
włącznie  ze  sprawdzeniem  produktu  końcowego  w  odpowiednich  warunkach,  o  przydatności
dostarczanych materiałów dla  osiągnięcia  celów przez  niego zamierzonych. Ani  Spółka,  ani  jej
upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione
na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy
wyłącznie opisanego produktu.  Jeżeli został  on wykorzystany jako składnik innego produktu,  to
Karta traci ważność

Pozycje zmienione w stosunku do wydania poprzedniego:
Punkt: 12

Kartę opracowano w TRADE JKK S.A.


