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Biztonsági adatlap 
 

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1 Termékazonosító:  Szilikon paszta H  

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: Hővezető paszta, hőmérséklet érzékelő, ez 

megkönnyíti a hőmérséklet átadást az elektronikus alkatrészek és a hűtő között. 

Ellenjavallt felhasználása: nincs meghatározva. 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

Gyártó: AG Termopasty Grzegorz Gąsowski 

18-100 Łapy, ul. Harcerska 8, tel/fax (0 85) 715 33 28 

Forgalmazó: Jet Elektronic Kft. 
4553 Apagy, Nagymező u. 2-4. 
(42) 700-026, 20/227-41-15 
rendeles@jetelektronic.hu 

1.4 Sürgősségi telefonszám: 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel.: (36 1) 476 6464, (36 80) 201 199 

2. A veszély meghatározása 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:  Veszélyes a környezetre. 

Egészségre irányuló veszélyek: Megfelelő használat mellett nem jelent veszélyt az egészségre. 

Környezeti veszélyek: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó 

károsodást okozhat. 

Fizikai/kémiai veszélyek: Ha megfelelően használják a készítményt, nem jelent veszélyt. 
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2.2 Címkézési elemek: Jelölésköteles termék! 

D- Veszélyes a környezetre 

Cink-oxidot tartalmaz. 

  A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R - mondatok:  
R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S - mondatok:  
S60 Az anyagot és/vagy csomagolását veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni. (Biztonsági adatlap.) 

2.3 Egyéb veszélyek: Nincs egyéb veszély. 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.1 Anyagok: nem alkalmazható. 

3.2 Keverékek: Veszélyes összetevők 

Megnevezés 
Koncentráció 

tartomány 
% 

Osztályzás 
67/548/EGK 

CLP osztályzás 

Veszélyességi 
osztály és kategória 

kódok 

Veszélyt jelző 
kódok 

Cink-oxid 
CAS szám: 1314-13-2 
EC-szám: 215-222-5 

Index sz.: 030-013-00-7 
 

50-55 
N; 

R50/53 
 

Akut vízi toxicitás 1 
Krónikus vízi 

toxicitás 1 

H400 
H410 

Egyéb elemek: 

Dimetil-polisziloxán keverék és amorf szilícium-dioxid - 45-50% koncentráció 

4. Elsősegélynyújtás 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Bőrrel érintkezve: 
Távolítsuk el a szennyezett ruházatot.  
 Azonnal tisztítsuk meg a bőrfelületet bő szappanos folyóvízzel (15 percen át)!  
 
Szembe jutva: 
Azonnal öblítse ki a szemet bő folyóvízzel, legalább negyed órán keresztül. Ha az irritáció továbbra is fennáll, 
forduljon orvoshoz. 



Elkészítés időpontja:2005.04.26 
Felülvizsgálat dátuma:2012.07.19 
Verzió:1.04 
Fordítás készült:2013.09.18 

 

Oldal 3 / 9 
 

 
Belégzés: 
A sérültet vigyük friss levegőre, lazítsuk meg ruházatát és helyezzük kényelmes testhelyzetbe!  
Tünetek jelentkezése esetén, forduljunk orvoshoz! 

 
Lenyelés esetén: 
Helyezzük kényelmes testhelyzetbe a sérültet! 
Öblítsük ki a sérült száját tiszta vízzel, majd itassunk vele bő mennyiségű vizet! 
A sérülthez azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét! 

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Bőrrel érintkezve: Lehetséges az irritáció 

Szembe jutva: könnyezés, lehetséges az irritáció 

Légutak irritációja: A port belélegezve felléphet irritáció a felső légutakban. Szintén felléphet hosszú 

idejű kitettség után: fejfájás, izomfájdalom, gyengeség érzet, rhinitis tünetei, torokfájás, 38°C feletti láz, 

hidegrázás, verejtékezés,  fájdalom és nyomásérzet a mellkasban. (hasonló az influenza tüneteihez) 

Tápcsatorna: A termék lenyelése a tápcsatorna rendellenességeit okozhatja. 

5. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A további szükséges ellátásról a beteg 

állapotfelmérését követően az orvos dönt. 

6. Tűzvédelmi intézkedések 

A szilikon paszta H lassan égő anyag. Az alább felsorolt oltóanyagokat használja: 

6.1 Oltóanyag: víz, alkoholnak ellenálló hab, porral oltó. Ne használjon folyamatos vízsugarat!! 

6.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: ha a termék magas hőmérsékletnek, vagy 

tűznek volt kitéve, hűtse le vízzel biztonságos távolságból. Távolítson el mindenkit a veszélyzónából. 

Lehetséges, hogy az égés következtében  szén-oxidok, szén-dioxidok, szilikon-dioxidok(SiO2) 

keletkeznek. 15°C felett oxigénnel érintkezve formaldehid szabadulhat fel. 

6.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: Veszélyes összetevők generálódhatnak a tűz következtében. Viseljen 

légmentes védőruhát és védőmaszkot, hogy megóvja a légzőrendszerét. Ne engedje a veszélyes anyag 

bejutását a környezetbe, csatornahálózatba, felszíni és földalatti vízfolyásokba. Szükség esetén értesítse 

a társhatóságokat. 

7. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
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Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: A baleset helyszínén csak a 
szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet 
tartózkodhat.  

 

7.1 Környezetvédelmi óvintézkedések: Vészhelyzet esetén, ne engedje az anyag környezetbe jutását. 

Próbálja összegyűjteni a kiszivárgott anyagot az erre a célra megfelelő gyűjtőedényekbe. 

7.2 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:A szennyezett felületeket meg 

kell tisztítani, mossa-öblítse át nagy mennyiségű vízzel. A szennyezett dolgokat meg kell semmisíteni, 

veszélyes hulladékként. 

7.3 Hivatkozás más szakaszokra: lásd 8. és 13. szakasz. 

8. Kezelés és tárolás 

8.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Tartsa jól szellőztetett helységben. Kerülje a 

szembejutást. 

8.2 A biztonságos tárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: Tartsa jól szellőztetett száraz, 

hűvös helyen. Védje közvetlen napsütéstől. 

8.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Csak professzionális felhasználásra. 

9. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

9.1 Ellenőrzési paraméterek 

 Anyag neve CAS szám NDS NDSCh NDSP 

1. 

Amorf szintetikus 
szilícium-dioxid 

· Összes por 
· Belélegezhető por 

- 
10 mg/m3 
2 mg/m3 

n/a 
n/a 

n/a 
n/a 

2. Cink-oxid 1314-13-2 5 mg/m3 10 mg/m3 nem meghatározott 

 

9.2 Az expozíció mértéke 

A foglalkozási expozíció ellenőrzése:  
 
A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem 
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szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint 
elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása 
szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.  
A munkavégzés feltételei: 
A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a készítmény kiömlésének, padozatra, ruházatra, 
bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére (védőszemüveg viselése ajánlott).  Munka közben étkezni, 
dohányozni tilos! Szokásos alkalmazási feltételek mellett és megfelelő szellőztetés mellett használható. 
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást! Munkaközi szünetek előtt, ill. munka végeztével 
mossunk kezet! Vegyük figyelembe az egyéni védőeszközök viselésére vonatkozó időbeli korlátozást!  

 

10. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

10.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságok 

Megjelenés:   paszta, fehér 

Szag:    szagtalan 

pH:    nem értelmezhető 

Forráspont:   - 

Fagyáspont:   -50 ° C 

Lobbanáspont:  350 ° C 

Öngyulladási pont:  nem meghatározott 

Robbanási határok:  - 

Gőznyomás:  nincs meghatározva 

Fajsúly:   nincs meghatározva 

Sűrűség:   2,58 (± 0,02) g/cm3 

Gőzsűrűség:  nincs meghatározva 

Oldhatóság vízben:  nem oldható 

Egyéb oldószerek: klorid szénhidrogének, aromás oldószerek, benzin 

Párolgási sebesség:  nincs meghatározva 

Illékony vegyületek:  - 

Viszkozitás:   nincs meghatározva 

Törésmutató: 1.405 

Fajhő:   50 ° C-on 0,243 Cal / g K 

Hőátadási együttható: 0-150 ° C 0,78 W / m K 

Dielektromos állandó: Hz-100 4,7 (± 0,1) 
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Kötet ellenállás: 5 x 10 x 14 Ω cm 

Érintő veszteség f = 100 Hz  0,020 (± 0,003) 

Üzemi hőmérséklet: -50  ÷ 200°C 

10.2 Egyéb információk: nincs egyéb teszteredmény. 

11. Stabilitás és reakciókészség 

11.1 Reakciókészség: nem ismert 

11.2 Kémiai stabilitás: Stabil a megfelelő tárolási és felhasználási feltételek mellett. Veszélyes 

polimerizáció nem várható. 

11.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes polimerizáció nem várható. 

11.4 Kerülendő körülmények: Ne tegye ki közvetlen napfénynek, megemelkedett hőmérsékletnek és nyílt 

lángnak. Ne érintkezzen forró felülettel. 

11.5 Nem összeférhető anyagok: Kerülje az anyag érintkezését erős oxidáló szerekkel. 

11.6 Veszélyes bomlástermékek: szén-oxidok, szilikon-dioxid. 

12. Toxikológiai adatok 

12.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

a) Akut toxicitás: 

Cink-oxid: LD50 (patkány, orális): 15000 mg / kg 

b) irritáló hatás: nincs 

c) korrozív hatás: nincs 

d) szenzibilizáció: nincs 

e) a toxicitás megismételhető adag: nincs adat 

f) Rákkeltő hatás: nincs 

g) Mutagenitás: nincs 

h) reprodukciós toxicitás: nincs 

Belégzés: Irritációt okozhat a felső légutakban. 
A következők fordulhatnak elő: fejfájás, izomfájdalom, gyengültség érzés, rhinitises tünetek, torokfájás, láz 
- több mint 38 ° C, izzadás, fájdalom 
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Bőrrel való érintkezés: Kerülje a bőrrel való érintkezést. Irritálhatja a bőrt. 
Szembe jutás: Kerüljük a szembe jutást. Irritálhatja a szemet. 
Lenyelés: hányingert, hányást, gyomorfájást okozhat. Fogyasztása zavarokat okozhat a tápcsatornában. 
Azonnal forduljon orvoshoz. 
Késleltetett, közvetlen és krónikus eredmények rövid és hosszú távú expozícióból 
Krónikus mérgezés tünetei: cinkmérgezés előfordulhat személyek egyéni túlérzékenysége miatt, és 
dohányzó személyeknél. A cink-oxid por okozhat faggyúmirigy elzáródást.  

 

13. Ökológiai információk 

Nagyon toxikus a vízi élőlényekre, hosszútávú károsodást okozhat a vízi környezetben. 

 

13.1 Toxicitás: Cink-oxid. Gátolja az algák növekedését (IC50/72H) = 0.170 mg/l 

13.2 Perzisztencia és lebonthatóság:A megfelelő körülmények között tárolva a termék nem bomlik le. 

13.3 Bioakkumulációs képesség: nincs elérhető adat. 

A talajban való mobilitás:A szilikon paszta H egy erősen változékony anyag, nem jelent veszélyt a 

légköri levegőre, de kockázatot jelenthet a földfelszíni és talajvizekre. Kerülje a termék környezetbe 

való bejutását. 

13.4 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs elérhető adat. 

13.5 Egyéb káros hatások: nincs elérhető adat. 

14. Ártalmatlanítási szempontok 

14.1 Hulladékkezelési módszerek:  

Soha ne dobja a csatornába. Akadályozza meg a vízhálózatba való bejutását. Különítse el a települési 

hulladéktól.  

 

15. Szállításra vonatkozó információk 

15.1 UN-szám: nem alkalmazható, a termék nem minősül veszélyesnek a szállításban 
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15.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: nem alkalmazható, a termék nem minősül 

veszélyesnek a szállításban. 

15.3 Szállítási veszélyességi osztály: nem alkalmazható, a termék nem minősül veszélyesnek a szállításban 

15.4 Csomagolási csoport: nem alkalmazható, a termék nem minősül veszélyesnek a szállításban 

15.5 Környezeti veszélyek: nem alkalmazható, a termék nem minősül veszélyesnek a szállításban 

15.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések nem alkalmazható, a termék nem minősül 

veszélyesnek a szállításban 

15.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem alkalmazható, a 

termék nem minősül veszélyesnek a szállításban 

16. Szabályozással kapcsolatos információk 

16.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 

1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) a GHS osztályozási kritériumainak és címkézési szabályainak 

figyelembevételével harmonizálja a Közösségen belül az anyagok, keverékek és egyes meghatározott cikkek osztályozására és 

címkézésére vonatkozó rendelkezéseket és kritériumokat. 

 

16.2 Kémiai biztonsági értékelés: nem történt 

17. Egyéb információk 

 
 
 

Az biztonsági adatlapon található információk célja, hogy ismertesse a termék tárolásának és 
használatának követelményeit a biztonság szempontjából.  
Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján. Az adatlapot a 
legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és 
felhasználását segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak. A megadott fizikai-
kémiai paraméterek a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írják le és nem jelentenek 
garanciát a termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát. A 
gyártó ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelősséget a nem megfelelő, ill. nem a javasolt célra 
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történő használatból eredő károkért. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, 
valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége. 
 

R-és H-mondatok: 
R50/53 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hosszan tartó károsodást okozhat a vízi 
környezetben. 
H400 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 
H410 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hosszan tartó károsodást okozhat a vízi környezetben. 
 
D- veszélyes a környezetre, 
Vízi, akut 1 - Veszélyes a vízi környezetre Cat.1 
Vízi, krónikus 1 - Veszélyes a vízi környezetre Cat.1 

 


