
  

 

 

 

 

Cиликон за аквариуми Akfix 100AQ 
 

Приложение и свойства 
 
Специално разработен за уплътняване в аквариуми и терариуми. Отлично прилепва към стъкло. След изсъхване 
е абсолютно безвреден за риби и други водни обитатели. Бързо се втвърдява. Устойчив на химикали и 
ултравиолетови лъчи. 

 

 
Описание на опасностите 
  
Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] етс.Регл. 
Корозия/дразнене на кожата,  категория на опасност - 2.H315. 
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите,  категория на опасност – 2.H319. 
Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
 
 
Състав/информация за съставките  
 
Наименование идентификатори на продукта % класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 
[CLP] 
Трис (цетокси)етилсилан (CAS №) 17689-77-9 (REACH-N:) 05-211917448042-0000  
<= 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 
Метилтриацетоксилан (CAS №) 4253-34-3 (REACH-N:) 05-211844388334-0000  
<= 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1A, H314 
 

 
Мерки за първа помощ  
 
Първа помощ при вдишване - Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща 
дишането. 
Първа помощ при контакт с кожата - Да се измие кожата с много вода, свалете замърсеното облекло. При 
поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. 
Първа помощ при контакт с очите - Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. 
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При 
продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 
Първа помощ при поглъщане - При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар. 
Да се лекува симптоматично. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Противопожарни мерки  
 
Подходящи пожарогасителни средства - пулверизирана вода, сух прах, пяна. 
Опасни продукти на разпадане в случай на пожар - възможно е отделянето на токсични изпарения. 
Защита при гасене на пожар - Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване,  
автономен и изолиращ апарат за дихателна защита, пълна защита на тялото. 
 
 
Мерки при аварийно изпускане  
 
За персонал, който не отговаря за спешни случаи 
Аварийни планове - Да се проветри зоната на разливане,  да се избягва контакт с кожата и очите. 
 
За лицата, отговорни за спешни случаи 
Защитни средства - Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване.  
 
Да се избягва изпускане в околната среда. 
 
 
Работа и съхранение  
 
Предпазни мерки за безопасна работа - Да се осигури добро проветряване на работното място, да се 
избягва контакт с кожата и очите. Носете лични предпазни средства.  Да се пази от влага. 
 
Хигиенни мерки - Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба, да не се яде пие или пуши при 
употреба на продукта. 
Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта. 
Условия за съхраняване - Да се пази от влага. Да се съхранява на сухо място, да се съхранява в затворен 
съд, да се съхранява на добре проветриво място, да се държи на хладно. 
 
 
Контрол на експозицията/лични предпазни средства  
 

 подходящ технически контрол - да се осигури добро проветряване на работното място; 

 защита на ръцете - защитни ръкавици; 

 защита на очите - предпазни очила; 

 защита на кожата и тялото - да се носи подходящо предпазно облекло; 

 дихателна защита - при недостатъчна вентилация да се използува подходящ респираторен апарат; 

 контрол на експозицията в околната среда - да се избягва изпускане в околната среда. 


