
Varnostni list  
v skladu z 1907/2006/EC, člen 31 

 
Datum tiskanja: 25.06.2015 Številka različice 1 Revizija: 05.02.2015 
 
Trgovsko ime: ISOMAT AK-FIRE 
 
 
1. Identifikacija snovi / zmesi in družbe / podjetja  
· 1.1 Identifikacija izdelka  
· Trgovsko ime: ISOMAT AK-FIRE  
· 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane 
uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. 

· Uporaba snovi / zmesi: Lepilo za ploščice in naravni kamen 
 
· 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista  
· Proizvajalec / dobavitelj:  
ISOMAT S.A.  
Building Chemicals & Mortars  
17th km Thessaloniki-Ag.Athanasios 
GR-57003 Ag. Athanasios 
Grčija 

 
· Dodatne informacije na voljo na naslovu: purchase@isomat.gr  
· 1.4 Telefonska številka za klic v sili: +30 2310 576 000 
 
2. Identifikacija nevarnosti  
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi  
2.2 Razvrstitev v skladu z Uredbo ES št 1272/2008 
Proizvod ne podleže CLP regulaciji 
2.3 Razvrstitev v skladu z Uredbo 67/548/EEC ali Uredbo 1999/45/EC 
Proizvod ne podleže 
  
· Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:I  
Izdelek je potrebno označiti na osnovi postopka izračuna "Splošne smernice za uvrstitev pripravo ES " v zadnji veljavni izdaji. · 
Sistem klasifikacije:  
Razvrstitev je v skladu z aktualnim seznamom ES, in razširjena s strani podjetij in podatk0v v literaturi.  
............................................................................................................................................................................................................  
2.2 Elementi etikete  
· Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št 1272/2008 
Proizvod je razvrščen in označen v skladu Uredbe CLP.   
· Opozorilna beseda: Ni nevarno 
· Ostale nevarnosti: 
 Proizvod ne vsebuje nobenih organskih halogenskih snovi (AOX), nitratov, težkih kovinskih spojin ali formaldehidov. 
· Rezultat PBT in vPvB ocene: 
 PBT: ne podleže 
 vPvB: ne podleže 
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3:.Sestava/informacije o sestavinah 

 
· 3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi  
· Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi 
· Nevarne vsebine: Odpade  
· Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja. 

 
4:.Ukrepi prve pomoč 

 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč ·  

• V primeru vdihavanja: Zagotovite sveži zrak in za vsak slučaj obiščite zdravnika.  
• V primeru nezavesti položite pacienta stabilno v bočni položaj za transport.  
• Če pride v stik s kožo: Takoj operite z vodo in milom ter temeljito sperite.  
• Če pride v stik z očmi: Izpirajte odprte oči nekaj minut pod tekočo vodo. Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z 

zdravnikom.  
• Če snov zaužijemo: Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom.  

· 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli. Druge relevantne informacije niso na voljo.  
· 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja  
Druge relevantne informacije niso na voljo. 

 
5:.Ukrepi ob požaru 

 
· 5.1 Sredstva za gašenje  
· Ustrezna sredstva za gašenje:  
CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali peno odporno na alkohol.  
· 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo. Druge relevantne informacije niso na voljo.  
· 5.3 Nasvet za gasilce  
· Posebna zaščitna oprema: Posebni ukrepi niso potrebni. 
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6:.Ukrepi ob nezgodnih izpustih·  
 

· 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Ni potrebno.  
· 6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo / površinsko vodo, podtalnico.  
· 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Mehanično pobrati.  
· 6.4 Sklicevanje na druge točke  
Glej točko 7 za informacije o varnem ravnanju.  
Glej točko 8 za informacije glede osebne zaščitne opreme.  
Glej točko 13 za informacije o odstranjevanju. 

 
7:.Rokovanje in skladiščenje 

 
• Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Posebni ukrepi niso potrebni. 
•  

• Napotki o zaščiti pred ognjem in eksplozijami: Posebni ukrepi niso potrebni. 
• Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo  
• Skladiščenje:  
• Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Ni posebnih zahtev.  
• Napotki za skupno skladiščenje: Ni potrebno.  
• Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: Posodo imejte zaprto.  
• Posebne končne uporabe: Druge relevantne informacije niso na voljo. 

 
8:.Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita 

 
· · Dodatni napotki glede konstrukcije zgradb: Ni drugih podatkov; glej točko 7.  
· 8.1 Parametri nadzora 

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu: proizvod ne vsebuje pomembnih 
količin materialov s posebnimi zahtevami, ki bi jih morali omeniti na delovnem mestu 
 

· Dodatni napotki: Seznami, ki so bili veljavni v času nastajanja, so bili uporabljeni kot podlaga. 
 

· Nadzor izpostavljenosti  
 Osebna varovalna oprema:  
 Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:  

Hranite ločeno od živil, pijač in krmil.  
Takoj odstranite vsa umazana, prepojena oblačila  
Umijte roke pred odmorom in ob koncu dela.  
Izogibajte se stiku z očmi in kožo.  
· Zaščita dihal: Ni potrebno.  
· Zaščita rok: i 

 
n zaščito eksploziji: Posebni ukrepi niso potrebni. 

· Zaščitne rokaviceZ.2 
 
 

Material rokavic mora biti neprepusten in odporen na izdelek / snov / pripravek.  
Zaradi manjkajočih testov ne moremo priporočati materiala za rokavice za izdelek / pripravek / mešanico 
kemikalij. Izbirajte material rokavic ob upoštevanju prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije. 
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· Material za rokavice  
Izbira ustreznih rokavic ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se razlikujejo od proizvajalca 
do proizvajalca. Ker je proizvod pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče izračunati vnaprej in jo je treba 
preveriti pred uporabo.  
· Čas prodiranja skozi material za rokavice  
Natančen prebojni čas lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic in ga je treba upoštevati. 
· Zaščita oči: Ni potrebna 
 
9:.Fizikalne in kemijske lastnosti 
 
· 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih  
· Osnovne informacije  
· Videz:  

Oblika: prah  
Barva: siva  

· Vonj: brez vonja. 
· pH vrednost: ni pomembno 
 
· Sprememba stanja  

Tališče / območje taljenja: nedoločeno.  
Vrelišče / območje vretja: nedoločeno. 

 
· Plamenišče: Ni določeno. 
 
· Samovnetljivost: Proizvod ni samovnetljiv. 
 
· Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven. 
 
· Gostota pri 20 °C: 1,56 g / cm³ 
 
· Topnost v / se meša z  

Voda: topen.  
· 9.2 Drugi podatki: Druge relevantne informacije niso na voljo. 

 10:.Stabilnost in reaktivnost 

 
· 10.1 Reaktivnost  
· 10.2 Kemijska stabilnost 
 Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti: Pri uporabi ne razpade v skladu z navodili.  
· 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Nevarne reakcije niso znane.  
· 10.4 Pogoji, ki se jim izogniti: Druge relevantne informacije niso na voljo..  
· 10.5 Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.  
· 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani. 
 
11:.Toksikološki podatki 
 
· 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih  
· Akutna toksičnost:  
· Primarno draženje: d 
· Na koži: Ne draži kožo in sluznico. 
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· Na očeh: Ne draži  
· Preobčutljivost: Preobčutljivost ob stiku s kožo ni bila opažena.  
· Dodatni toksikološki napotki:  
Proizvod izkazuje naslednje vrste nevarnosti v skladu z metodo izračuna Generalne EU Smernice za razvrščanje pripravkov 
kot je izdano v zadnji veljavni verziji: Ni nevarno  
 
12:.Ekološki podatki 
 
· 12.1 Strupenost  
· Toksičnost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.  
· 12.2 Obstojnost in razgradljivost: Druge relevantne informacije niso na voljo.  
· 12.3 Bioakumulativni potencial: Ustrezne informacije niso na voljo.  
· 12.4 Mobilnost v tleh: Relevantne informacije niso na voljo.     
· 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB  
 PBT: Ni uporaben.  
 VPvB: Ni uporaben.  
· 12.6 Drugi škodljivi učinki: Ustrezne informacije niso na voljo. 
 
13:.Navodila za odstranjevanje 
 
· 13.1 Načini ravnanja z odpadki  
· Priporočilo  
Manjše količine se sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.  
· Kontaminirana embalaža:  
· Priporočilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.  
· Priporočena čistila: Voda, po potrebi z dodatkom čistil. 
 
14:.Navodila za transport 
 
· 14.1 Številka UN  
· ADR, ADN, IMDG, IATA: Odpade  
· 14.2 Pravilno odpremno ime ZN  
· ADR, ADN, IMDG, IATA: Odpade  
· 14.3 Razred nevarnosti transporta  
· ADR, ADN, IMDG, IATA  
· Razred: Odpade  
· 14.4 Embalažna skupina  
· ADR, IMDG, IATA: Odpade  
· 14.5 Nevarnosti za okolje:  
· Onesnaževalec morja: Ne  
· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Ni uporaben.  
· 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II MARPOL73 / 78 in Kodeksom IBC: Ni uporaben.  
· UN "vzorčne uredbe": 
 
 
15:.Zakonsko predpisani podatki 
 
· 15.1 Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi / zakonodaja, specifična za snov ali zmes  
· Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št 1272/2008   
· Piktogrami za nevarnosti: odpadejo  
· Opozorilna beseda: odpadejo 
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16:.Drugi podatki 
 
Podatki se opirajo na današnje stanje znanja. Vendar pa to ne predstavlja nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in ni 
osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje. 

 
Oddelek izstavitve varnostnega lista: Oddelek za varnost izdelkov.  

· Kontaktna oseba:  
Ga Demirtzoglou  
Ga Papageorgiou 
  
· Okrajšave in kratice:  
ADR: Accord européen sur le prevoz des marchandises Dangereuses par Route (Evropski sporazum o mednarodnem 
prevozu nevarnega blaga po cesti) 
IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga  
IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov  
GHS: Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij 
EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi 
ELINCS: Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi  
CAS: Chemical Abstracts Service (divizija Ameriškega kemijskega društva) 
Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo / draženje kože, kategorija nevarnosti 2  
Eye Dam. 1: Hudo draženje/poškodba oči, kategorija nevarnosti 
1 Skin Sens 1: Preobčutljivost - koža, kategorija nevarnosti 1.  
STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3  
· 6.4 Sklicevanje na druge oddelke  
Glej poglavje 7 za informacije o varnem ravnanju.  
Glej točko 8 za informacije glede osebne zaščitne opreme.  
Glej točko 13 za informacije o odstranjevanju.· 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Mehanično 
pobrati. · 6.4 Sklicevanje na druge oddelke  
Glej poglavje 7 za informacije o varnem ravnanju.  
Glej točko 8 za informacije glede osebne zaščitne 
opreme. Glej točko 13 za informacije o odstranjevanju. 


