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1. Az anyag/ készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 
 
1.1. Kereskedelmi név: Szilorka H 1 kétkomponensű szilikongumi. 
1.2. A készítmény felhasználása: : Negatív minta vételére alkalmas kétkomponensű, hidegen 
vulkanizálódó szilikongumi. Katalizátorral való összekeverés után indul meg a vulkanizálódás. 
A kötési idő alatt alaktartó gumivá alakul a paszta. 
1.3. Társaság/vállalat azonosítása: 

Gyártó és forgalmazó cég neve és címe:    Szilor Kft. 
 1107 Budapest, Szállás u. 16 /a 
 Póth Antal  
 Tel.: 433-2690 /csak munkaidőben/ 
 Fax: 433-2691 
 E-mail: szilor@szilor.hu 
A forgalomba hozatalért felelős személy megjelölése: 
       Póth Antal 
       poth.antal@szilor.hu  
 
2. A veszély azonosítása: 
Az anyag nem veszélyes, mert a 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke szerint 

- nem sorolható be a 67/548/EGK, vagy az 1999/45/EK irányelvek szerint veszélyes 
anyagként 

- az anyag a rendelet XIII. melléklete szerinti kritériumok alapján nem perzisztens, nem 
biokummulatív és nem mérgező (PBT) 

- nem szerepel a ’Különös aggodalomra okot adó anyagok’ jegyzékében (SVHC 
anyagok, Reach rendelet XIV. melléklet) 

- nincs rá megállapított közösségi munkahelyi expozíciós határérték (25/2000(IX.30.) 
Eüm-SzCsM rendelet 

A fentiek alapján az anyagra nem szükséges az 1907/2006/EK rendelet szerinti biztonsági 
adatlapot készíteni. 
Az anyaggal végzett munka során tartsuk be az alapvető munkahigiéniás előírásokat. 
 
3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ: 
Poli(dimetil-sziloxán) hidroxil csoportokkal, és adalékanyagok. 
 
4. Tűzvédelmi intézkedések: 
Tűzveszélyességi osztály: E – nem tűzveszélyes 
 
5. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 
Halmazállapot: folyadék 

Szín: szürke 
Szag: szagtalan 
 
6. Egyéb információk: 
Az adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában 
fontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű 
munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként 
szolgálhatnak, nem arra szolgálnak, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják. Az 
adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási 
és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. 
 
Póth Antal 
Cégvezető 
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