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Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom 
författningen (EU) nr 453/2010 

SÄKERHETSDATABLAD 
 

ENBART FÖR INDUSTRIELLT BRUK  
 

1200  -  TRANSP-01 
 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och 
bolaget/företaget 
 

1.1 Produktbeteckning 
 
Produktnamn : 1200  -  TRANSP-01 
SDB-nummer : 000000055823 
 
 

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

 
Användningsområde : Silikonelastomer  

  
 

 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

 
Information om 
tillverkare/importör/distributö
r  

: Momentive Performance Materials GmbH 
Chempark Leverkusen Gebaeude V7 
DE  -  51368  Leverkusen 
 

Kontaktperson : MomentiveEMEA.productsteward@momentive.com 
    
Telephone : Allmän information 
  00800.4321.1000 (Customer Service Centre) 
1.4   
Telefonnummer vid 
nödsituationer 

: Europe, Israel & All other: +44 (0) 1235239670; Middle East:+44 (0) 
1235239671 

 
 
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
 

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS] 
 
Skin Corr./Irrit. 2 H315  
 
 
 
Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext. 
 

2.2 Märkningsuppgifter 
 
Faropiktogram : 
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Signalord : Varning 
Faroangivelser : Irriterar huden. 

 
 
Skyddsangivelser 
 
   Allmänt  : Ej tillämpbart. 

 
  Förebyggande : Använd skyddshandskar.  

 
  Åtgärder : VID HUDKONTAKT:   

Tvätta med mycket tvål och vatten.  
Vid hudirritation:  
Sök läkarvård.  
 

  Förvaring : Ej tillämpbart.  
 

  Avfall : Ej tillämpbart.  
 

 
Kompletterande 
märkningselement 

:  Ej tillämpbart.  
 

 
2.3 Andra faror 
 

Ämnet uppfyller kriterierna för 
PBT enligt förordningen (EG) nr 
1907/2006, bilaga XIII 

: Ej tillämpbart.  
  
  
  
 

Ämnet uppfyller kriterierna för 
vPvB enligt förordningen (EG) 
nr 1907/2006, bilaga XIII 

: Ej tillämpbart.  
  
  
 

 
 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 
Ämne/beredning : Blandning 
 

Klassificering 

Produktens/beståndsdelens 
namn 

Identifierare vikt-% Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Typ 

oktametylcyklotetrasiloxan RRN : 01-
2119529238-36-
0001 
EC: 
CAS : 556-67-2 
Index: 

>=1 - 
<3 

Flam. Liq. 3, H226  
Repr. 2, H361f  
Aquatic Chronic 4, H413  
 

[1] 

 
Typ 
[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt  
[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde 
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[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII 
[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII 
 
Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext. 
Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer 
klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och som därför borde redogöras för i detta avsnitt. 
Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 

Kontakt med ögonen : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och 
övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella 
kontaktlinser. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Kontakta 
läkare.  

Inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en 
ställning som underlättar andningen. Om personen inte andas, 
andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt 
utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Det kan vara 
farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. 
Sök läkarvård om skadliga hälsoeffekter består eller är allvarliga. Vid 
medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta 
läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg 
som krage, slips, livrem och linning.  

Hudkontakt  : Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder 
och skor. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Kontakta läkare. 
Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant 
innan de används igen.  

Förtäring  : Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Flytta 
personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning 
som underlättar andningen. Om materialet har svalts och den 
drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att 
dricka. Sluta om den drabbade känner sig illamående eftersom 
kräkning kan vara farligt. Framkalla inte kräkning såvida inte detta 
beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer skall 
huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. 
Sök läkarvård om skadliga hälsoeffekter består eller är allvarliga. Ge 
aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid 
medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta 
läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg 
som krage, slips, livrem och linning.  

Skydd åt dem som ger första 
hjälpen 

: Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning 
saknas får inte vidtas. Det kan vara farligt för den person som ger 
hjälp med mun-mot-mun-metoden.  

 
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
 
  Potentiellt akuta hälsoeffekter 
 

Kontakt med ögonen : Orsakar allvarlig ögonirritation. 
Inandning : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
Hudkontakt  : Irriterar huden.  
Förtäring  : Irriterande för mun, hals och mage.  
 

  Tecken/symtom på överexponering 
 

Kontakt med ögonen : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
smärta eller irritation  
tårretande  
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rodnad  
 

Inandning : Ingen specifik data.  
 

Hudkontakt  : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
irritation  
rodnad  
 

Förtäring  : Ingen specifik data.  
 

 
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
 

Meddelande till läkare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen 
omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats.  

Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.  
 

 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1 Släckmedel 
 

Lämpliga släckmedel : Använd pulver, CO2, alkoholresistent skum eller spridd vattenstråle 
(dimma). 

Olämpliga släckmedel : direktriktad vattenstråle/högtryck 
 
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
 

Faror som ämnet eller 
blandningen kan medföra 

: Ingen specifik risk för brand eller explosion.  

Farliga termiska 
sönderdelningsprodukter 

: Mätningar vid temperaturer över 150°C vid närvaro av luft (syre) har 
visat att små mängder formaldehyd bildas p g a oxidativ nedbrytning. 
  

 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
 

Speciella skyddsåtgärder för 
brandpersonal 

: Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i 
närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som 
innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte 
vidtas. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade 
för brand kalla. Släckvatten som är förorenat med denna produkt 
måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp.  

Särskild skyddsutrustning för 
brandbekämpningspersonal 

: Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat 
med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. 
Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som 
uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid 
kemikalieolyckor.  

Ytterligare information : Ej tillgängligt 
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
 

För annan personal än 
räddningspersonal 

: Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning 
saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej 
nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i 
utspillt ämne. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd 
när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig 
skyddsutrustning.  
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För räddningspersonal : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all 
information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även 
informationen i "För annan personal än räddningspersonal".  

 
6.2 Miljöskyddsåtgärder : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, 

vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter 
om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord 
eller luft). 

 
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

 
Litet utsläpp : Flytta behållarna från spillområdet. Dammsug eller sopa upp ämnet 

och placera det i en därför avsedd och etiketterad avfallsbehållare. 
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid 
avfallshanteringen. OBS: Se avsnitt 1 för information om 
telefonnummer vid nödsituationer och avsnitt 13 för anvisningar om 
omhändertagande av avfall. 

Stort utsläpp : Flytta behållarna från spillområdet. Man skall närma sig och 
avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning 
till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Dammsug 
eller sopa upp ämnet och placera det i en därför avsedd och 
etiketterad avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat 
avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. OBS: Se avsnitt 1 för 
information om telefonnummer vid nödsituationer och avsnitt 13 för 
anvisningar om omhändertagande av avfall. 

 
6.4 Hänvisning till andra avsnitt : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. 

Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. 
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13. 

 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 
 

Skyddsåtgärder : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Svälj inte 
produkten. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Använd enbart 
där det är fullgod ventilation. Förvara produkten i originalbehållaren 
eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll 
behållaren tätt tillsluten när den inte används. Tomma behållare har 
kvar produktrester och kan vara farliga. 

Råd om allmän yrkeshygien : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne 
hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och 
ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ytterligare information om 
hygienåtgärder finns också i avsnitt 8. 

 
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
 

Lagras enligt gällande bestämmelser. Förvaras i orginalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och 
väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat och dryck. Förpackningen förvaras 
väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i 
upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att 
undvika miljöförorening.  
 
 

7.3 Specifik slutanvändning 
 
Rekommendationer : Ej tillgängligt 
Branschspecifika lösningar : Ej tillgängligt 
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AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 
8.1 Kontrollparametrar 
 
Hygieniska gränsvärden 
Inget känt hygieniskt gränsvärde. 
Rekommenderade 
kontrollåtgärder 

: Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska 
gränsvärden, kan det behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller 
biologisk uppföljning för att fastställa ventilationens eller andra 
kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är nödvändigt att 
använda andningsskydd. 

 
DNEL/DMEL  
 
Produktens/bestå
ndsdelens namn 

Typ Exponering Värde Population Effekter  

oktametylcyklotetr
asiloxan 

DNEL Kortvarig 
Inandning 

305 mg/m³ Konsumenter Systemisk 

oktametylcyklotetr
asiloxan 

DNEL Kortvarig 
Inandning 

61 mg/m³ Konsumenter Lokal 

oktametylcyklotetr
asiloxan 

DNEL Långvarig 
Inandning 

305 mg/m³ Konsumenter Systemisk 

oktametylcyklotetr
asiloxan 

DNEL Långvarig 
Inandning 

61 mg/m³ Konsumenter Lokal 

DNEL/DMEL sammanfattning  : Ej tillgängligt 
 
PNEC 
 
Produktens/beståndsdele
ns namn 

Typ Medium specificerat Värde Metod specificerad 

oktametylcyklotetrasiloxa
n 

PNEC Sötvatten 0,44 mg/l  

oktametylcyklotetrasiloxa
n 

PNEC Avloppsreningsverk > 100 mg/l  

oktametylcyklotetrasiloxa
n 

PNEC Jord 0,16 mg/kg  

oktametylcyklotetrasiloxa
n 

PNEC Sediment 0,128 mg/kg  

oktametylcyklotetrasiloxa
n 

PNEC Marin 0,044 mg/l  

PNEC sammanfattning : Ej tillgängligt 
 
Härledda nolleffektnivåer (DNEL) och beräknade nolleffektkoncentrationer (PNEC) 
 
Förklarande anmärkning, REACH kräver av tillverkare och importörer att etablera och rapportera "härledda 
nolleffektsnivåer" och "beräknade nolleffektskoncentrationer" för milöexponering. DNEL- och PNEC-värden 
etableras av registranten utan någon officiell konsultation och är inte avsedda att direkt användas som 
gränsvärden för exponering på arbetsplatser eller för allmänheten. De används primärt som inmatningsvärden i 
kvantitativa riskbedömningsmodeller (som ECETOC-TRA-modellen).  På grund av olikheter i 
beräkningsmetoderna kommer DNEL-värdet tendera att bli lägre (ibland avsevärt) än motsvarande 
hälsobaserade OEL-värde för det kemiska ämnet. Dessutom, även om DNEL-värden (och PNEC) är en 
indikation för att bestämma riskreducerande åtgärder, ska tillstås att dessa gränser inte har samma regulatoriska 
tillämplighet som officiellt rekommenderande myndigheters OEL-värden. 
 

8.2 Begränsning av exponeringen 
 

Lämpliga tekniska 
kontrollåtgärder  

: Inga speciella ventilationskrav. God allmän ventilation skall vara 
tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna 
föroreningar. Om denna produkt innehåller beståndsdelar med 
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hygieniska gränsvärden, använd slutna processer, lokalt utsug eller 
annan teknisk utrustning för att hålla arbetstagarnas exponering 
under fastställda gränsvärden.  

 
Personliga skyddsåtgärder 
 
  Hygieniska åtgärder : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha 

hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före 
toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall 
användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta 
förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att 
stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av 
arbetsplatsen.  

  Ögonskydd/ansiktsskydd : Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall 
användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att 
undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Om det 
är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda 
följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: 
skyddsglasögon.  

 
Hudskydd 
 
   Handskydd : Kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddshandskar som 

överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när 
kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är 
nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av 
handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna 
ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att 
genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende 
på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan 
handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. 

   Kroppsskydd : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den 
uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara 
godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras. 

   Annat hudskydd : Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas 
beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den 
medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av 
denna produkt.  

Andningsskydd : Använd en korrekt avpassad andningsskydd med partikelfilter i 
överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning 
visar att detta är nödvändigt. Valet av andningsskydd måste göras 
utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med 
produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet.  

Begränsning av 
miljöexponeringen 

: Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör 
kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller miljöskyddslagens 
krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, 
filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska 
utsläppen till acceptabla nivåer.  
 

 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

 
Utseende 
 
   Fysikaliskt tillstånd : Pasta 
   Färg : färglös.     

 
Lukt  : Ättiksyra.     
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Lukttröskel  : Ej tillgängligt 
pH-värde : Ej tillgängligt 
Smältpunkt/fryspunkt : Ej tillgängligt 
Initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall 

: Ej tillgängligt 

Flampunkt  : > 94 °C  (Uppskattad.) Produkten antände inte under 93,3 C (200 F) 
vid test; ingen verklig flampunkt > 93,3 C fastslogs. 
 

Avdunstningshastighet : Ej tillgängligt 
Brandfarlighet (fast, gas) : Ej tillgängligt 
  Bränntid : Ej tillgängligt 
  Brännhastighet : Ej tillgängligt 
Övre/undre brännbarhetsgräns 
eller explosionsgräns 

: Nedre: Ej tillämpbart. 
Övre: Ej tillämpbart. 
 

Ångtryck : Ej tillgängligt 
Ångdensitet : Ej tillgängligt 
Relativ densitet : Ej tillgängligt 
Densitet : 1,06 g/cm3  

1,06 g/cm3  
 

Löslighet : Toluen 
 

Vattenlöslighet : Olöslig 
 

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten 

: Ej tillgängligt 

Självantändningstemperatur : Ej tillgängligt 
Sönderfallstemperatur : Ej tillgängligt 
Viskositet : Dynamisk: Ej tillgängligt 
  Kinematisk:  > 20,5 mm2/s  @ 40 °C  

 
Explosiva egenskaper : Ej tillgängligt 
Oxiderande egenskaper : Ej tillgängligt 

 
9.2 Annan information  

Ingen ytterligare information. 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1 Reaktivitet : Stabil vid normala förhållanden.  
 

10.2 Kemisk stabilitet : Produkten är stabil.  
 

10.3 Risken för farliga reaktioner : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer 
inga farliga reaktioner. 

 
10.4 Förhållanden som ska 
undvikas 

: Ingen specifik data.   

 
10.5 Oförenliga material : Ingen specifik data. 

 
10.6 Farliga 
sönderdelningsprodukter 

: Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala 
förhållanden under lagring och användning.  

 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
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11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
 
Akut toxicitet  
 
Produktens/beståndsdele
ns namn 

Resultat Arter  Dos Exponering 

oktametylcyklotetrasiloxan 
 LD50  Oral Råtta 4.800 mg/kg  

OECD-Riktlinje 
401 (Akut oral 
toxicitet) 

- 

 LC50  
Inandning 

Råtta > 12,1 mg/l    4 h 

 LC50  
Inandning 

Råtta 36 mg/l   OECD 
TG 403 

4 h 

 LD50  Dermal Råtta > 2.400 mg/kg  
OECD TG 402 

- 

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt 
 
Uppskattning av akut toxicitet 
 
Exponeringsväg ATE-värde 
Oral 15.935,2 mg/kg 
 

Irritation/Korrosion  
 

Produktens/beståndsdelens 
namn 

Resultat Arter  Poäng Exponering Observation 

Toxikologiska data för 
produkten 

hud - Måttligt 
irriterande  OECD-
Riktlinje 404 (Akut 
dermal 
irritation/frätskada) 

Kanin   - 

Anmärkningar : Klassificering stämmer överens med testdata för studien av en liknande 
produkt. 

 ögon - Svagt irriterande  
OECD-Riktlinje 405 
(Akut 
ögonirritation/frätskada) 

Kanin   - 

Anmärkningar : Klassificering stämmer överens med testdata för studien av en liknande 
produkt. 

oktametylcyklotetrasiloxan hud  OECD-
Riktlinje 
404 (Akut 
dermal 
irritation/frä
tskada) 

Råtta   - 

Anmärkningar : Ej irriterande på huden. 

 ögon  
OECD-
Riktlinje 
405 (Akut 
ögonirritatio
n/frätskada) 

Kanin   - 

Anmärkningar : Ej irriterande för ögonen. 

 
Slutsats/Sammanfattning 
  hud : Måttligt irriterande 
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  ögon : Svagt irriterande 
  Inandning : Ej tillgängligt 

 
Allergiframkallande  

 
Produktens/beståndsdelens 
namn 

Exponeringsväg Arter Resultat 

oktametylcyklotetrasiloxan - 
 

Marsvin Ej allergiframkallande  
OECD-Riktlinje 406 
(Hudsensibilisering) 

Slutsats/Sammanfattning 
  hud : Ej tillgängligt 
  Inandning : Ej tillgängligt 
 

Mutagenicitet 
 
Produktens/beståndsdelens 
namn 

Test Försök Resultat 

oktametylcyklotetrasiloxan OECD-Guideline 471 
(Genetisk toxikologi: 
Salmonella typhimurium, 
Omvänd mutagen prövning) 

In vitro Negativ 

 Muslymfomtest (OECD 
Guideline 476) 

In vitro Negativ 

 OECD-Guideline 474 
(Gentetisk toxikologi: 
Micronukleär test) 

In vivo Negativ 

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt 
 

Cancerframkallande egenskaper 
 

Produktens/beståndsdelens 
namn 

Resultat Arter  Dos Exponering 

oktametylcyklotetrasiloxan Inandning -   
OECD 453 

Råtta - Hona 150 mg/kg  24 månader     

Anmärkningar : NOAEC 

 Inandning -   
OECD 453 

Råtta - Hane > 700 mg/kg  24 månader     

Anmärkningar : NOAEC 

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt 
 

Reproduktionstoxicitet 
 

Produktens/beståndsdelens 
namn 

Giftiga 
verkningar på 
modern 

Fruktsa
mhet 

Toxin som 
orsakar effekter 
på embryo/foster 
eller avkomma 

Arter  Dos Exponering 

oktametylcyklotetrasil
oxan 

- - - Råtta Inandning: 
300 mg/kg    
OECD 416 

- 

Anmärkningar : NOAEL starši 

 - - - Råtta Inandning: 
300 mg/kg    
OECD 416 

- 

Anmärkningar : NOAEL F1 

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt 
 

Fosterskador 
 
Produktens/beståndsdelens Resultat Arter  Dos Exponering 
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namn 
oktametylcyklotetrasiloxan  - Inandning  

OECD TG 
414 

Kanin 500 mg/kg  18 dagar     

Anmärkningar : NOAEL 

  - Inandning  
OECD TG 
414 

Kanin 300 mg/kg  18 dagar     

Anmärkningar : NOAEL mödrar 

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt 
 
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering 
  Ej tillgängligt 

 
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering 
  Ej tillgängligt 
 
Fara vid aspiration 
  Ej tillgängligt 

 
Information om sannolika 
exponeringsvägar 

: Ej tillgängligt 

 
Potentiellt akuta hälsoeffekter 
 
Kontakt med ögonen : Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Inandning : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
Hudkontakt  : Irriterar huden.  
Förtäring  : Irriterande för mun, hals och mage.  
 

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper 
 
Kontakt med ögonen : Skadliga symptom kan inkludera följande: 

smärta eller irritation 
tårretande 
rodnad 

Inandning : Ingen specifik data. 
Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera följande: 

irritation 
rodnad 

Förtäring  : Ingen specifik data. 
 

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering 
 
Kortvarig exponering 
 
Potentiella omedelbara effekter : Ej tillgängligt 
Potentiella fördröjda effekter : Ej tillgängligt 
 

Långvarig exponering 
 
Potentiella omedelbara effekter : Ej tillgängligt 
Potentiella fördröjda effekter : Ej tillgängligt 
 

Potentiellt kroniska hälsoeffekter 
 
Produktens/beståndsdelens 
namn 

Resultat Arter  Dos Exponering 

oktametylcyklotetrasiloxan NOAEC   Råtta 150 mg/kg    24 månader   
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Inandning OECD 453 
Anmärkningar : NOAEC 

 NOAEL   
Dermal 

Kanin > 1 mg/kg    
OECD 410 

3 veckor   

Anmärkningar : NOAEL 

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt 
 
  Allmänt : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
  Cancerframkallande egenskaper : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
  Mutagenicitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
  Fosterskador : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
  Effekter på embryo/foster eller 
avkomma 

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  

  Effekter på fertiliteten  : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
 
Annan information  
 
 
Octametylcyclotetrasiloxan (D4) Förtäring: Gnagare som gavs stora doser via oral tvångsmatning av 
octametylcyclotetrasiloxan (1600 mg/kg/dag, 14 dagar)utvecklade ökad levervikt relativt till ej utsatta 
kontrolldjur på grund av hepatocellulär hyperplasi (ökat antal leverceller som verkar normala) samt hypertrofi 
(ökad cellstorlek).  Inhalation: I inhalationsstudierna utvecklade laboratoriegnagarna som utsattes för 
octametylcyclotetrasiloxan (300 ppm fem dagar/veckan, 90 dagar) ökad levervikt i hondjur jämfört med ej 
utsatta kontrolldjur.  När exponeringen stoppades återgår levervikten till normal.  Mikroskopisk undersökning 
av levercellerna visade inga tecken på patologi.  Denna reaktion i råttor, vilken inte påverkar djurets hälsa, är 
väldokumenterad och vida erkänd.  Den är relaterad till en ökning av leverenzymer som metaboliserar och 
eliminerar ett material från kroppen.  Den ökade levervikten återgår till normal även om exponeringen mot D4 
fortsätter.  Detta resultat är inte skadligt, utan anses vara en naturlig anpassning i råttor, och utgör inte en fara 
för människor.  Inhalationsstudier med laboratoriekaniner och -marsvin uppvisade ingen effekt på levervikten.  
Inhalationsexponering av typiska industrivärden (5–10 ppm) uppvisade ingen toxisk effekt i gnagare.  
Dosfinnande reproduktiva studier utfördes (helkroppsinhalering, 70 dagar innan parning, under parning, 
dräktighet och laktation) med D4.  Råttorna utsattes för 70 och 700 ppm.  I gruppen som utsattes för 700 ppm 
fanns det en statistiskt betydande minskning av kullstorlek och implantationsplats.  Inga kliniska tecken 
relaterade till D4 observerades i ungarna och patologiska resultat relaterade till exponeringen upptäcktes.  De 
provisoriska resultaten från en tvågenerationsstudie av råttor utsatta för 500 och 700 ppm D4 
(helkroppsinhalering, 70 dagar innan parning, under parning, dräktighet och laktation) uppvisade en statistiskt 
betydande minskning av levande genomsnittlig kullstorlek samt förlängda förlossningsperioder (dystoci). Dessa 
resultat observerades inte på doseringsnivåerna 70 och 300 ppm.  Omfattande ytterligare forskning har uppvisat 
att hur D4 verkar i råttor skiljer sig från människor. Därmed indikerar inte dessa resultat att D4 utgör en fara för 
människor.  En två år lång kombinerad kronisk-/karcinogenicitetstudie, i vilken råttorna utsattes för D4 genom 
inhalering, uppvisade resultaten en statistiskt betydande ökning av benigna livmodertumörer i honråttor som 
utsattes för den högsta nivån – en långt högre nivå än de låga nivåer som konsumenter eller arbetare kan tänkas 
utsättas för.  En expertpanel av fristående vetenskapsmän som har granskat resultaten av denna forskning 
instämmer att resultaten av den två år långa studien har uppstått genom en biologisk reaktionsväg som är 
specifik för råttor och inte är relevant för människor.  Därför indikerar inte denna observerade effekt en möjlig 
hälsofara för människor.  I utvecklingstoxiska studier utsattes råttor och kaniner för koncentrationer av D4 på 
upp till 700 ppm respektive 500 ppm.  Inga teratogena effekter (medfödda missbildningar) observerades i 
någondera studien. 
 
 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
 

12.1Toxicitet 
 

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt 
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

Produktens/bestånds
delens namn 

Test Resultat Dos Vaccin 

oktametylcyklotetrasil
oxan 

310 Ready 
Biodegradabilit
y - CO₂ in 
Sealed Vessels 
(Headspace 
Test) 

3,7 % - 29 d  Aktivt slam 

Anmärkningar : Ej lätt biologiskt nedbrytbar. 

Slutsats/Sammanfattning :  Ej tillgängligt 
 
 

12.3 Bioackumuleringsförmåga 
 
Produktens/beståndsdelens namn LogPow BCF Potential 
oktametylcyklotetrasiloxan  12,40  låg 

 
12.4 Rörligheten i jord 
 
Fördelningskoefficient jord/vatten 
(KOC) 

: Ej tillgängligt 

Rörlighet : Ej tillgängligt 
 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
 
PBT : P: Ej tillgängligt  

B: Ej tillgängligt  
T: Ej tillgängligt  
 

vPvB : vP: Ej tillgängligt  
vB: Ej tillgängligt  
 

 
12.6 Andra skadliga effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  

 
 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
 
Produkt  
 
  Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. 

Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall 
alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och 
lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala 
myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för 
kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara 
produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem 
utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.  

  Farligt avfall : Klassificeringen av produkten kan innebära krav på hantering som 
farligt avfall.  

 
Förpackning 
 
  Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. 
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Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp 
kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.  

 
 
Speciella försiktighetsåtgärder : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. 

Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte 
har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan 
ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material, 
avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.  

 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 

 
14.6 Särskilda 
försiktighetsåtgärder 

: Denna produkt anses ej som farligt gods enligt nationella eller 
internationella regler för transport av farligt gods 
Förvara åtskilt från födoämnen, livsmedel, syror och baser. 

 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 
 

  EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) 
   Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs 
    Ämnen som inger mycket stora betänkligheter 
 
    Cancerframkallande:  Ej listad 
    Mutagen:  Ej listad 
    Giftig för fortplantning :  Ej listad 
    PBT:  Ej listad 
    vPvB:  Ej listad 
 
 

Övriga EU-föreskrifter  
 
REACH-status : Ämnet/ämnena i denna produkt har förregistrerats och/eller 

registrerats, eller utgör undantag från registrering enligt 
bestämmelse (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 

 
Aerosolbehållare 

 
: 

 
Ej tillämpbart. 

Bilaga XVII - Begränsningar av 
tillverkning, utsläppande på 
marknaden och användning av 
vissa farliga ämnen, blandningar 
och varor 

: Ej tillämpbart. 

EU - Förhandsgodkännande för 
vissa farliga kemikalier och 
bekämpningsmedel i 
internationell handel enligt PIC-
proceduren (Bilaga I - Del 1) 

: Ej listad 

EU - Förhandsgodkännande för 
vissa farliga kemikalier och 
bekämpningsmedel i 
internationell handel enligt PIC-
proceduren (Bilaga I - Del 2) 

: Ej listad 

EU - Förhandsgodkännande för 
vissa farliga kemikalier och 
bekämpningsmedel i 
internationell handel enligt PIC-
proceduren (Bilaga I - Del 3) 

: Ej listad 
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Produktens/bestån
dsdelens namn 

Cancerframkalla
nde egenskaper 

Mutagena 
egenskaper 

Effekter på 
embryo/foster 
eller avkomma 

Effekter på 
fertiliteten  

oktametylcyklotetra
siloxan 

   Repr. 2, H361f 
(Fruktsamhet) 

 

Seveso II Direktiv 
Denna produkt regleras inte av Seveso II-direktivet. 
   Farlighetskriterier  

Kategori 

C9i: Mycket giftigt för miljön 
 

 
Nationella föreskrifter  

Brandfarlig vätska klass (SRVFS 
2005:10) 

: Ej tillämpbart. 

 
Internationella föreskrifter  

 
Internationella listor : Australiens förteckning (AICS)  Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller 

undantagna.     
Kanadas förteckning  Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna.    
Japans förteckning  Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna.     
Kinas förteckning (IECSC)  Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller 
undantagna.     
Koreas förteckning  Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna.     
Nya Zeeland förteckning över kemikalier (NZIoC)  Alla ämnen är antingen 
upptagna på listan eller undantagna.     
Filippinernas förteckning (PICCS)  Alla ämnen är antingen upptagna på listan 
eller undantagna.     
USA:s förteckning (TSCA 8b)  Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller 
undantagna.     
Taiwans förteckning (CSNN)  Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller 
undantagna.     
 

 
Konventionen om kemiska vapen - 
kemikalielista I 

: Ej listad  

Konventionen om kemiska vapen - 
kemikalielista II  

: Ej listad  

Konventionen om kemiska vapen - 
kemikalielista III  

: Ej listad  

 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning : Denna produkt innehåller ämnen vilkas kemikaliesäkerhetsrapport 

fortfarande krävs.  
 

 

AVSNITT 16: Annan information 
 
Förkortningar och akronymer  : ATE = Uppskattad akut toxicitet 

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 
(CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar  
DNEL = Härled nivå för ingen effekt 
DMEL = Härled nivå för minimal effekt 
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EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP 
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt 
RRN = REACH registreringsnummer 
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska 
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande 

 
Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 
[CLP/GHS] 

 
Klassificering Skäl 

Skin Corr./Irrit.  2, H315 Baserat på testdata 
 

Faroangivelserna i fulltext : H226 Brandfarlig vätska och ånga. 
H315 Irriterar huden. 
H361f (Fruktsamhet)  Misstänks kunna skada 

fertiliteten. 
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter 

på vattenlevande organismer.  

Klassificeringar i fulltext 
[CLP/GHS] 

: Flam. Liq. 3, H226  BRANDFARLIGA VÄTSKOR 
- Kategori 3 

Skin Corr./Irrit. 2, H315   FRÄTANDE ELLER 
IRRITERANDE PÅ HUDEN - 
Kategori 2 

Repr. 2, H361f (Fruktsamhet)   
REPRODUKTIONSTOXICITE
T (Fruktsamhet)  - Kategori 2 

Aquatic Chronic 4, H413  FARA FÖR SKADLIGA 
LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR 
VATTENMILJÖN) - Kategori 4  

Kompletterande 
märkningselement 

: Ej tillämpbart. 
 

Utskriftsdatum  : 26.02.2016 
Utgivningsdatum/ 
Revisionsdatum 

: 30.07.2015 

Datum för tidigare utgåva : 21.05.2015 
Version : 1.1 
 
 
Meddelande till läsaren 
 
Momentiva produkter är endast avsedda för industriella syften. 
De är inte avsedda för användning i specifika medicinska tillämpningar, vilka implanteras varaktigt (som regel 
30 dagar eller mer) i människokroppen, injiceras eller intas direkt, samt ej för tillverkning av preventivmedel 
med flergångsanvändning. 
  
 
Ytterligare information  
 
Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna 
datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, 
bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller 
kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta 
material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten. 
  
 
®,*, and TM indicate trademarks owned by or licensed to Momentive.  
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