ÖRYGGISBLAÐ
Product name
Útgáfunúmer 1.0
Útgáfa 01-05-2019

1. AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR
OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS
1.1 Vörukenni
Viðskiptaheiti:

Product name

Vörunúmer:

-

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá:
Viðeigandi notkun:

Pumpanlegt gólfjöfnunar-efni, ætlað til iðnaðarnotkunar innandyra.

1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins:
Söluaðili/Framleiðandi:

X
X
X
X
X

Tengiliður:

X

1.4 Neyðarsímanúmer:

Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við
slysum með hættuleg efni. Sími 543 2222. Neyðarlínan, lögregla,
slökkvilið, sjúkraflutningar; sími 112.

2. HÆTTUGREINING
2.1 Flokkun samkv. reglugerð (EC) Nr. 1272/2008 (CLP):
Augnert. 2; H319.
2.2 Merkingar skv. reglugerð 1272/2008:

Viðvörunarorð:
Viðvörun
Hættusetningar:
H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
Varnaðarsetningar:
P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.
P280 Notið augnhlífar/andlitshlífar.
P305 + P351 + P338 BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið
snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.
P337 + P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis.
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2.3 Önnur hætta:
Ekki PBT eða vPvB efni né efnablanda.

3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI
3.1 Efni:
3.2 Blöndur:

CAS/EB-nr.:

REACH-nr.:

Efnaheiti

Innihald %

CLP 1272/2008

-/
-

-

Sandur (inniheldur kvars)

>55

-

65997-15-1 /
266-043-4

-

Portlandsement

<3

Eye Dam. 1; H318,
Skin Irrit. 2; H315,
STOT SE3; H335, Skin
Sens. 1; H317.

554-13-2 /
209-062-5

01-211951603453-xxxx

Litíum karbónat

<0,1

Eye Irrit. 2; H319,
Acute Tox. 4; H302.

87-69-4 /
201-799-0

-

Vínsýra

<0,1

Eye Dam. 1; H318.

9043-30-5 /
500-027-2

-

Alkóhól eltoxýlat

<0,05

Acute Tox. 4; H302,
Eye Dam. 1; H318.

Portland steinsteypan er króm-minnkuð, þar af leiðandi fer H317 úr merkingu undirbúningsins. Áætlað er að
minnkunin virki í 12 mánuði, frá framleiðsludegi.
3.3 Aðrar upplýsingar:

Hættusetningar eru skráðar í 16. lið.

4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHJÁLP
4.1 Lýsing á fyrstu hjálp:
Innöndun:

Færið viðkomandi í ferskt loft.

Snerting við húð:

Duft: Burstið af og þvoið með vatni og sápu.
Vatnsmassi: Fjarlægið blaut föt. Þvoið óhrein svæði með vatni og sápu.

Augnsnerting:

Nuddið ekki. Skolaðu samstundis með vatni í nokkrar mínútur, fjarlægið
augnlinsur ef hægt er að gera svo auðveldlega. Skolið áfram. Hafið
samband við lækni.
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Inntaka:

Drekkið mikið vatn. Framkallið ekki uppköst.
Leitið læknisaðstoðar ef stærra magn hefur verið tekið inn.

4.2 Helstu mikilvæg einkenni og áhrif, bæði í bráð og lengd:
Táraleki og verkur í augum.
Einkenni sem birtast seinna: hósti, roði og kláði í húð. Þurr húð og
húðsprungur.
4.3 Vísbending um að þörf sé á tafarlausri læknisaðstoð á sérstakri meðferð:
Meðhöndlið einkenni.
Augnskolstöð skal vera tiltæk.

5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA
5.1 Slökkvibúnaður:
Viðeigandi slökkvibúnaður:

Varan er ekki eldfim.

5.2 Sérstök hætta sem stafar af efninu eða efnablöndunni:
Engin þekkt.
5.3 Ráðleggingar til slökkviliðsmanna:
Nauðsynlegt er að nota öndunarbúnað með loftbirgðum og hlífðarföt til að
koma í veg fyrir snertingu.

6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR
SLYSNI
6.1 Persónulegar varúðarráðstafanir, persónuhlífar og neyðaraðgerðir:
Lesið um varúðarráðstafanir, sem skráðar eru í kafla 8.
Forðist beina snertingu við vöruna, með því má forðast flest vandamál.
Verndið augu. Forðist beina snertingu við harðnandi eða óhreinsaða vöru.
Forðist innöndun ryks.
6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfis:
Hindrið að efnið berist út í umhverfið.
6.3 Aðferðir og efni til að safna saman og hreinsa:
Best er að soga þurrt duft upp, geyma það í lokuðum ílátum.
Lágmarkið áhættu á dreifinu ryks.
Hert efni bregðast ekki lengur við.
6.4 Tilvísun í aðra kafla:

Sjá kafla 8 til að sjá allan textann um viðeigandi persónuhlífar
Sjá kafla 13 til að fá frekari upplýsingar um meðferð úrgangs.

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA
7.1 Varúðarráðstafanir sem tryggja örugga meðhöndlun:
Lesið um varúðarráðstafanir, sem skráðar eru í kafla 8.
Blöndun skal gerð útidyra eða í vel loftræstu umhverfi. Meðhöndlið í
upprunalegum umbúðum eða öðrum vel lokuðum ílátum.
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7.2 Skilyrði um örugga geymslu, ásamt upplýsingum um:
Geymið þurrt, þar sem börn ná ekki til. Geymslutími er um það bil 6
mánuðir frá framleiðsludegi.
7.3 Sérhæfð lokanotkun:

Þessa vöru má einungis nota í þeim tilgangi sem tekinn er fram í kafla 1.2.

8. Tæki gegn váhrifum / persónuleg vernd
8.1 Eftirlitskennistærðir:
Portlandsement – 10 mg/m³ - Ryk/innöndun
Portlandsement – 4 mg/m³ - Ryk sem berst í lungu
Kvars – 0,1 mg/m³ - Ryk sem berst í lungu
DNEL / PNEC:
8.2 Varnartækni gegn váhrifum:
Viðeigandi stjórntækni:

Sjáið til nægrar loftræstingar með staðbundnu útsogi og almennri
loftræstingu til að halda magni gufu í lofti í lágmarki og vel undir viðeigandi
markgildum.

Almennar ráðleggingar:

Þvoið mengaðan fatnað eftir notkun.

Almennt:

Nota skal einungis hlífðarbúnað sem ber CE-merkið.

Öndunarvörn:

Notið öndunarvörn með agnasíu af tegund P3, ef um ryk er að ræða.

Handvörn:

Notið viðeigandi vinnuhanska.
Valkostur: PVC eða þvíumlíkt.

Augn/andlitsvörn:

Hlífðargleraugu. EN 166.

Líkamsvörn:

Hefðbundinn vinnufatnaður.

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR
9.1 Upplýsingar um grundvallareiginleika, eðlis-og efnafræðilega:
Lögun:
Duft

Litur:
Grár

Lykt:
Veik

PH:
~13*

Seigja:
-

Kveikjumark:
-

Suðumark:
-

Gufuþrýstingur:
-

Eðlismassi (g/cm³)
-

Bræðslumark:
-

Kveiking:
-

Sjálfsíkviknun:
-

Sprengimörk:
-

Uppleysanleiki í vatni:
-
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*Við blöndun
9.2 Aðrar upplýsingar:
Þessi vara bregst við vatni, pH verður hátt. Lítil, óskaðleg hitabreyting getur fundist.

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI
10.1 Hvarfgirni:

Þessi vara bregst við vatni, pH verður hátt. Lítil, óskaðleg hitabreyting
getur fundist. Varan harðnast.

10.2. Efnastöðugleiki:

Stöðugur við meðmælda geymsluaðstöðu. Hreinsuð vara er ekki lengur
viðgbragðsvirk.

10.3 Möguleiki á hættulegum efnahvörfum:
Engin þekkt.
10.4 Aðstæður sem skal forðast:
Þegar notað er í kulda skal gera sérstakar ráðstafanir til að bæta upp fyrir
minni styrktarþróun.
10.5 Efni sem þola ekki hvert annað:
Engar upplýsingar
10.6 Hættuleg sundrunarefni:
Engin þekkt.

11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR
11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif:
Bráð eiturhrif:

Ekki flokkuð.

húðæting/húðerting:

Ekki flokkuð.

Alvarlegur augnskaði/augnerting:
Veldur alvarlegri augnertingu.
Næming öndunarfæra eða húðnæming:
Ekki flokkuð.
Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur:
Ekki flokkuð.
Eiturhrif á æxlun:

Ekki flokkuð.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti:
Ekki flokkuð.
Sértæk eiturhrif á marklíffæri – endurtekin váhrif:
Ekki flokkuð.
Ásvelgingarhætta:

Ekki flokkuð.

5/7

ÖRYGGISBLAÐ
Product name
Útgáfunúmer 1.0
Útgáfa 01-05-2019
Aðrar upplýsingar:

Innöndun af ryki og þoku:
Getur ollið ertingu á öndunarfærum og slímhúð.
Innöndun: Ryk getur ert öndunarfæri.
Snerting við húð: Vatnsmasssi getur ollið húðertingu.
Augnsnerting: Getur ollið bruna og óþægindum í augum.
Inntaka: Getur ert munnhol, slímhúð og meltingarveg.

Einkenni snertingar:

Rauði, náladofi, þurrkur, rennandi.

12. Umhverfisupplýsingar
12.1 Eituráhrif:

Engir þekktir neikvæðir eiturefnafræðilegir eiginleikar.

12.2 Stöðugleiki og hæfni til niðurbrots:
Ekki auðvelt að niðurbrjóta.
12.3 Hætta á uppsöfnun í líkamanum:
Engin þekkt.
12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi:

Engin gögn tiltæk.

12.5 Niðurstöður úr PBT-og vPvB-mati:
Ekki PBT eða vPvB efni né efnablanda.
12.6 Önnur viðsjáverð áhrif:
Engin sérstök áhrif þekkt eða tvísýn hætta.

13. Förgun
13.1 Aðferðir við meðferð úrgangs:
Þurru dufti er safnað saman í þétt ílát og skilað til urðunar. Vatnsmassa
skal leyft að jafnast og notist svo sem fylliefni eða þess háttar.
EWC-kóða:

16 03 03
Hertur massi: 17 09 04

Pökkun:

Fargið íláti í samræmi við allar staðbundnar, svæðisbundnar reglugerðir og
reglugerðir á landsvísu og aþjóðavísu.

14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING
Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.

ADR/RID

IMDG/IMO

14.1 UN-númer

-

-

14.2 Rétt UN-sendingarheiti

-

-

14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

-

-
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14.4 Pökkunarflokkur

-

-

14.5 Umhverfishættur

-

-

Aðrar upplýsingar

-

-

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:
14.7 Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka viðMARPOL-samninginn frá ´73/78 og IBC-kóðanum:
-

15. Upplýsingar um reglugerðir
15.1 Öryggi, heilsu-og umhverfisreglugerðir/lög sérstaklega fyrir efnið eða efnablönduna:
TILSKIPUN RÁÐSINS 92/85/EBE um lögleiðingu ráðstafana til að auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum
fyrir starfsmenn sem eru þungaðir, hafa nýlega alið börn eða hafa börn á brjósti.
TILSKIPUN RÁÐSINS 94/33/EB um vinnuvernd barna og ungmenna. Reglugerð um mengunarmörk og
aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum, nr. 390/2009. 1272/2008 (CLP). REGLUGERÐ
FRAMKVÆMDSTjóRNARINNAR (ESB) nr. 830/2015.
Aðrar upplýsingar:

-

15.2 Efnaöryggi, mat:

Nei.

16. Viðbótarupplýsingar
Fullur texti styttra H-setninga:
H302 Hættulegt við inntöku.
H315 Veldur húðertingu.
H317 Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
H318 Veldur alvarlegum augnskaða.
H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
H335 Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
Aðrar upplýsingar:

Ráðlagt er að láta núverandi notanda vörunnar fá þetta öryggisblað. Upplýsingarnar sem er að finna á þessu
öryggisblaði er ekki hægt að nota sem vörulýsingu.
Upplýsingarnar sem er að finna á þessu öryggisblaði eiga einungis við þessa tilteknu vöru (tekið fram í kafla
1.2) og á ekki endilega við notkun annarra efna/vara.
Öryggisblaðið er vottað af:
SRS
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