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Преработено издание  06/12/2011

Преработка  4

Датата на влизане в сила на замяната  17/08/2011

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ARDEX 8

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатори на продукта

Търговско наименование ARDEX 8

Продукт № 4023,  4022

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се 

препоръчват
Идентифицирани употреби Грунд.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

ARDEX Baustoff GmbHДоставчик

Hürmer Str. 40

A-3382 Loosdorf

Tel. +43/2754/7021-0

Fax: +43/2754/2490

E-Mail: produktion@ardex.at

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ Ing. Franz Mattura (Produktion)

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

+43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österr.)

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Kласификация (ЕО 1272/2008)

Физични и химични опасности Не е класифициран.

Човешко здраве Не е класифициран.

Околна среда Не е класифициран.

Kласификация (1999/45/ЕИО) Не е класифициран.

Пълният текст на всички R-фрази и изречения за опасност е посочен в раздел 16.

2.2. Елементи на етикета

ЕТИКЕТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Не е необходима пиктограма.

Допълнителна информация върху етикета

EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при 

поискване.

2.3. Други опасности

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2. Смеси

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪСТАВА

Представената информация е в съответствие с последните Директиви на ЕС.

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Обща информация

Няма посочени препоръки.

Вдишване

При устойчиво състояние на дискомфорт да се потърси медицинска помощ.

51 /



ARDEX 8
Поглъщане

Старателно изплакнете устата.  При устойчиво състояние на дискомфорт да се потърси медицинска помощ.

Контакт с кожата

Да се изплакне с вода. При продължаващ дискомфорт потърсете лекарска помощ.

Контакт с очите

Незабавно промийте с обилно количество вода в продължение на 15 минути. Отстранете всякакви контактни лещи и отворете 

широко очите. При продължаващо дразнене потърсете лекарска помощ.  Не разтривайте очите.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Пожарогасителна среда

Да се гаси с пяна,  въглероден диоксид,  сух прах или водна мъгла.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти от изгаряне

Не е известно.

НЕОБИЧАЙНИ ОПАСНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ

Няма приложение.

Специфични опасности

Няма приложение.

5.3. Съвети за пожарникарите

СПЕЦИАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРОЦЕДУРИ

Няма специфични,  предписани противопожарни процедури.

Защитно оборудване за пожарникарите

Избор на защитни средства за дихателните пътща при гасене на пожар: да се следват общите противопожарни предпазни мерки,  

предписани за работното място.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За лична защита,  виж раздел 8. Да се избягва контакт с очите. Да се използват защитни ръкавици,  а в случай на пръски и 

очила/лицева маска. В случай на разливане,  внимавайте за хлъзгави подови и други повърхности.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Съберете и изхвърлете разсипаното количество в съответствие с раздел 13. Да не се допуска попадане в канализацията,  

канализационни шахти и водни пътища.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Разсипаните количества да се съберат посредством гранулати,  дървесни трици,  парцали или друг абсорбиращ материал. Да се 

предотврати изпускане на големи количества в канализацията.  Да не се допуска водата,  използвана за отмиване,  да замърсява 

водоеми или водни пътища.

6.4. Позоваване на други раздели

За лична защита,  виж раздел 8. За унищожаване на отпадъците,  виж раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Да се избягва контакт с кожата и очите. При работа с продукта да се избягва хранене,  пиене и пушене. Да се избягва разсипване,  

контакт с кожата и очите.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява в оригиналния контейнер.  Да се съхранява в изправено положение.  Да се съхранява при температура над 

точката на замръзване.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Идентифицираните употреби на този продукт са подробно описани в раздел 1.2.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол
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8.2. Контрол на експозицията

Защитно оборудване

Инженерингови мерки

Няма отношение

Средства за дихателна защита

Не се изисква защита на дихателните пътища.

Защита на ръцете

При продължителен или многократен контакт с кожата,  да се използват подходящи защитни ръкавици.  Препоръчва се използване 

на ръкавици от нитрилен каучук.

Защита на очите

При риск от изпръскване да се използват защитни очила и маска за лицето.

Хигиенни мерки

Срещу изсъхване на кожата да се използва подходящ крем.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид Течност

ЦВЯТ Разнообразни цветове.

Мирис Характерен.

Разтворимост Емулсифицируемо във вода.

Относителна плътност 1 -1.1

РН-СТОЙНОСТ, КОНЦЕНТРИРАН 

РАЗТВОР

5 - 8.5

9.2. Друга информация

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Не са известни опасности,  свързани с реактивността на този продукт.

10.2. Химична стабилност

Не съществуват конкретни причини за безпокойство,  свързани със стабилността на продукта.

10.3. Възможност за опасни реакции

Неприложимо.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва замръзване. Да се избягва излагане на прекомерна топлина за продължителни периоди от време.

10.5. Несъвместими материали

10.6. Опасни продукти на разпадане

Няма опасни продукти на разлагането.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Опасност при вдишване:

Вдишване

Няма отбелязани специфични предупреждения,  свързани със здравето.

Контакт с кожата

Няма сенсибилизиращо действие върху кожата.

Контакт с очите

Дразнене,  парене,  сълзене,  замъглено зрение след въздействие на водни пръски.
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РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

12.2. Устойчивост и разградимост

12.3. Биоакумулираща способност

12.4. Преносимост в почвата

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Този продукт не съдържа вещества,  класифицирани като  PBT или vPvB.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обща информация

Опаковката да се събира за повторна употреба.

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Остатъци и отпадъци да се унищожават в съответствие с изискванията на местните власти. Да не се допуска попадане на оттока в 

канализацията,  водни пътища или върху земята.

КЛАС ОТПАДЪЦИ

08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen,  die unter 08 04 09 fallen

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

ОБЩИ МЕРКИ Продуктът не е обект на международните разпоредби за превоз на опасни товари (IMDG,  IATA,  

ADR/RID).

14.1. Номер по списъка на ООН

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

ТРАНСПОРТНИ ЕТИКЕТИ

Не се изисква предупредително транспортно обозначение.

14.4. Опаковъчна група

14.5. Опасности за околната среда

Вещество, опасно за околната среда./Морски Замърсител

Не.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, 

здравето и околната среда
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС

Dangerous Preparations Directive 1999/45/EEC. Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

декември 2008 година относно класифицирането,  етикетирането и опаковането на вещества и смеси,  за изменение и за отмяна 

на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 с изменения.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършена оценка за безопасност на химичното вещество.
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РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РЕДАКЦИОННИ БЕЛЕЖКИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Линиите в полето са показател за важни промени в сравнение с предишната ревизия.

ИЗДАДЕН ОТ Ing. Franz Mattura (Produktion)

Преработено издание 06/12/2011

Преработка 4

Датата на влизане в сила на 

замяната

17/08/2011

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Настоящата информация се отнася единствено за посочените специфични материали и може да не е валидна за тези материали, използвани 

в комбинация с други материали или в други процеси. Според научните данни, с които компанията разполага, информацията е вярна и 

надеждна към посочената дата. Независимо от това не можем да представим гаранции за нейната вярност, надеждност или пълнота. 

Потребителят носи отговорност за определяне на степента на пригодност на информацията за конкретното приложение.
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ДАТА НА ПРЕРАБОТКА  06/12/2011

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ARDEX 9

1 НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА ARDEX 9

ПРОДУКТ № 4235,  4024

ПРИЛОЖЕНИЕ Уплътнител.

ARDEX Baustoff GmbHДОСТАВЧИК

Hürmer Str. 40

A-3382 Loosdorf

Tel. +43/2754/7021-0

Fax: +43/2754/2490

E-Mail: produktion@ardex.at

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ Ing. Franz Mattura (Produktion)

ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИЙНИ 

СЛУЧАИ

+43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österr.)

2 ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

КЛАСИФИКАЦИЯ (1999/45) Xi;R36.

КЛАСИФИКАЦИЯ (EC 1272/2008)

Физични и химични опасности Не е класифициран.

Човешко здраве Skin Irrit. 2 - H315;Eye dam. 1 - H318

Околна среда Не е класифициран.

ЕТИКЕТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

СИГНАЛНА ДУМА Опасно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P102 Да се пази от достъп на деца.

P280 Да се носят защитни ръкавици.

Използвайте предпазни очила.

P262 Да се избягва контакт с очите,  кожата или облеклото.

P337+313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински 

съвет/помощ.

P402 Да се съхранява на сухо място.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната уредба.

Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с регионалната 

уредба.

Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната 

уредба.

Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с международната 

уредба.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P264 Да се измие замърсената кожа старателно след употреба.
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ДАТА НА ПРЕРАБОТКА  06/12/2011

ARDEX 9

P305+351+338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в 

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи,  ако има 

такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

3 СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА

PORTLAND CEMENT > 3 %

CAS-№: 65997-15-1 ЕС №: 266-043-4

Kласификация (67/548/ЕИО)

Xi;R41,R37/38.

Kласификация (ЕО 1272/2008)

Skin Irrit. 2 - H315

Eye dam. 1 - H318

STOT Single 3 - H335

Пълният текст на всички R-фрази и изречения за опасност е посочен в раздел 16

4 МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Няма посочени препоръки.

ВДИШВАНЕ

При устойчиво състояние на дискомфорт да се потърси медицинска помощ.

ПОГЛЪЩАНЕ.

Старателно изплакнете устата.  При устойчиво състояние на дискомфорт да се потърси медицинска помощ.

КОНТАКТ С КОЖАТА

Да се изплакне с вода. При продължаващ дискомфорт потърсете лекарска помощ.  При продължаващо дразнене потърсете 

лекарска помощ.

КОНТАКТ С ОЧИТЕ

Незабавно промийте с обилно количество вода в продължение на 15 минути. Отстранете всякакви контактни лещи и отворете 

широко очите. При продължаващо дразнене потърсете лекарска помощ.  Не разтривайте очите.

5 МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СРЕДА

Да се гаси с пяна,  въглероден диоксид,  сух прах или водна мъгла.

СПЕЦИАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРОЦЕДУРИ

Няма специфични,  предписани противопожарни процедури.

НЕОБИЧАЙНИ ОПАСНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ

Няма приложение.

СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНОСТИ

Няма приложение.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОЖАР

Избор на защитни средства за дихателните пътща при гасене на пожар: да се следват общите противопожарни предпазни мерки,  

предписани за работното място.

6 МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

ЛИЧНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

За лична защита,  виж раздел 8. Да се избягва вдишване на прах. Да се избягва контакт с очите и продължителен контакт с 

кожата.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съберете и изхвърлете разсипаното количество в съответствие с раздел 13. Да не се допуска попадане в канализацията,  

канализационни шахти и водни пътища.

МЕТОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗЛЕТИ КОЛИЧЕСТВА

Да се избягва образуване и разпространяване на прах.  Разпилени количества почиствайте с прахосмукачка. Ако това не е 

възможно,  съберете материала с лопата,  метла или подобни средства.

7 РАБОТА С ПРЕПАРАТА/ВЕЩЕСТВОТО И СЪХРАНЕНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Да се избягва контакт с кожата и очите. При работа с продукта да се избягва хранене,  пиене и пушене. Да се избягва вдишване на 

прах.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналния контейнер.  Да се съхранява на сухо място.
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8 КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ/ЛИЧНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ

ИНЖЕНЕРИНГОВИ МЕРКИ

Няма отношение

СРЕДСТВА ЗА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

При образуване на прах да се носи дихателна маска.

ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ

При продължителен или многократен контакт с кожата,  да се използват подходящи защитни ръкавици.  Препоръчва се използване 

на ръкавици от нитрилен каучук.

ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ

При опасност от контакт с очите да се носят прахоустойчиви защитни очила.

ХИГИЕННИ МЕРКИ

Срещу изсъхване на кожата да се използва подходящ крем.

9 ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

ВЪНШЕН ВИД Прахообразен,  прах

ЦВЯТ Разнообразни цветове.

МИРИС Характерен.

РАЗТВОРИМОСТ Втвърдява се при контакт с вода.  Водните разтвори са с алкален характер.

ПЛЪТНОСТ В НАСИПНО 

СЪСТОЯНИЕ

900 - 1300 kg/m3.

РН-СТОЙНОСТ, КОНЦЕНТРИРАН 

РАЗТВОР

11 - 12.5

10 СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

СТАБИЛНОСТ

Не съществуват конкретни причини за безпокойство,  свързани със стабилността на продукта.

СЪСТОЯНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВАТ

При контакт с вода и влага продуктът се втвърдява до твърда маса.

ОПАСНИ ПРОДУКТИ НА РАЗЛАГАНЕТО

Няма опасни продукти на разлагането.

11 ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ВДИШВАНЕ

Може да причини дразнене на дихателната система.

КОНТАКТ С КОЖАТА

Дразни кожата.

КОНТАКТ С ОЧИТЕ

Риск от сериозно увреждане на очите.

12 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

13 ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Опаковката да се събира за повторна употреба.

МЕТОДИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ

Остатъци и отпадъци да се унищожават в съответствие с изискванията на местните власти. Прахът да се събере,  да се запечата 

в торби и да се изхвърли на одобрено сметище.

КЛАС ОТПАДЪЦИ

170904: mixed construction and demoltion wastes other than those mentioned in 170901,  170902 and 170903
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14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

ОБЩИ МЕРКИ Продуктът не е обект на международните разпоредби за превоз на опасни товари (IMDG,  IATA,  

ADR/RID).

15 ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

ДИРЕКТИВИ НА ЕС

Dangerous Preparations Directive 1999/45/EEC. Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

декември 2008 година относно класифицирането,  етикетирането и опаковането на вещества и смеси,  за изменение и за отмяна 

на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 с изменения.

16 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РЕДАКЦИОННИ БЕЛЕЖКИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Линиите в полето са показател за важни промени в сравнение с предишната ревизия.

ИЗДАДЕН ОТ

Ing. Franz Mattura (Produktion)
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REV. NO./REPL. ИЛБ СЪСТАВЕН 

НА

3

ФРАЗИ ЗА РИСКОВЕ

Дразни дихателните пътища и кожата.R37/38

Дразни очите.R36

Риск от сериозно увреждане на очите.R41

ПЪЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

Предизвиква дразнене на кожата.H315

Предизвиква сериозно увреждане на очите.H318

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.H335

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Настоящата информация се отнася единствено за посочените специфични материали и може да не е валидна за тези материали, използвани 

в комбинация с други материали или в други процеси. Според научните данни, с които компанията разполага, информацията е вярна и 

надеждна към посочената дата. Независимо от това не можем да представим гаранции за нейната вярност, надеждност или пълнота. 

Потребителят носи отговорност за определяне на степента на пригодност на информацията за конкретното приложение.
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