ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) № 1907/2006(REACH), изменен с Регламент (ЕС) 2015/830
Дата на издаване: 18.12.2017

Издание:

9/2017

1.Идентификация на продукта и фирмата производител
1.1. Идентификация на продукта
Фугираща смес GLOBUS G1 77 Flex Fuga

1.2.Употреба на продукта
Предварително приготвена цветна цимент съдържаща смес.

1.3. Идентификация на компанията
Данни за доставчика на информационния лист за безопасност:
INDEX Construction Sistems and Produkts S.p.A.
VIA ROSSINI 22, 37060, CASTEL D’AZZANO (VR), ITALIA
Phone: +390458546201, Fax: +39045518390
Lab3@index-spa.it
Глобус Билд ЕООД
гр. София 1680, ул. Хайдушка гора 38
Телефон: +359 (0) 877 90 7000
Адрес за кореспонденция: гр. София 1421, бул. Арсеналски 77
1.4. Телефон при спешни случаи
Национален център по токсикология
Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина
"Н.И.Пирогов"
Работно време: 24 / 7
Телефон за спешни случаи/факс: +359 2 9154 409
Работно време: 8-16 h / 7
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg
Информация ,която се осигурява: да се потърси Първа помощ или най-близкият Център по
токсикология
Информация се предоставя на: BG/ EN
На разположение извън работно време?
□ Не ■ Да
2.Идентификация на опасностите
2.1. Класификация на веществото или сместа.
Продуктът е класифициран като опасен съгласно разпоредбите на ЕС Регламент 1272/2008 (CLP)
(и последвалите изменения и допълнения). Следователно, за продукта се изисква
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информационен лист за безопасност в съответствие с разпоредбите на ЕС Регламент 1907/2006 и
последвалите изменения. Допълнителна информация относно рисковете за здравето и или
околната среда е посочена в раздели 11 – 12 от този лист.
2.1.1.Наименование на опасностите
Класификация на продукта съгласно Регламент 1272/2008 (CLP)

Сигнални думи: Опасно
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
STOT SE 3

Н315
Н317
H318
Н335

- Причинява дразнене на кожата.
- Може да причини алергична кожна реакция.
- Причинява сериозно увреждане на очите.
- Може да причини дихателно дразнение.

Р102 - Да се съхранява извън обсега на деца
Р280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила
Р261+Р304+Р340+ Р312
- Избягвайте вдишването на праха. При вдишване изведете
пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение
се обадете в център по-токсикология или потърсете лекарска помощ.
Р305+Р351+Р338+Р310
- При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Свалете контактните лещи ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължете да промивате. Незабавно се обадете в токсикологичен център или потърсете
лекарска помощ.
Р302+Р352+Р333+Р313
- При контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода. При поява
на кожно дразнение или обрив на кожата потърсете медицински съвет или помощ.
Р501
- Добре изпразнената опаковка може да бъде изхвърлена като пластмасов отпадък.
Втвърден материал да се изхвърля като строителен отпадък.
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2.2. Елементи на етикета
Съгласно Регламент 1272/2008

Сигнални думи: Опасно
Н315 - Причинява дразнене на кожата.
Н317 - Може да причини алергична кожна реакция.
H318 - Причинява сериозно увреждане на очите.
Н335 - Може да причини дихателно дразнение.
Р102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
Р280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила.
Р261+Р304+Р340+ Р312
- Избягвайте вдишването на праха.
При вдишване изведете
пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение
се обадете в център по-токсикология или потърсете лекарска помощ.
Р305+Р351+Р338+Р310
- При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Свалете контактните лещи ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължете да промивате. Незабавно се обадете в токсикологичен център или потърсете
лекарска помощ.
Р302+Р352+Р333+Р313
- При контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода. При поява
на кожно дразнение или обрив на кожата потърсете медицински съвет или помощ.
Съдържа: портланд циментов клинкер
2.3. Други опасности: Няма на разположение
3. Състав/Информация за съставките
3.1. Вещества:
Нерелативна информация
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3.2. Смеси.
Съдържа:
Идентификация

%

Портланд циментов клинкер 20-40
CAS № 65997-15-1
EC. 266-043-4
ИНДЕКС. –
Рег. № 02-2119682167-31-0000

Класиф. 1272/2008 (CLP)
Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2 H315
Stot SE 3 H335, Skin Sens. 1 H317

Пълния текст на предупрежденията за опасност (Н) е даден в раздел 16 от информационния
лист.
Продукта съдържа следи от свободен кристален силициев диоксид, които изисква подходящи
мерки за защита и контрол на експозицията на работното място. Честото вдишване на продукта
за продължителни периоди от време, увеличава риска от белодробни заболявания.
4.Мерки за първа помощ
4.1.Описание на мерките за първа помощ.
След контакт с очите
В случай на контакт с очите, не ги търкайте, тъй като е възможно допълнително механично да
увредите роговицата. Отстранете евентуални контактни лещи и широко отворете клепач/и/ за да
промиете окото / очите веднага чрез изплакване с голямо количество чиста вода в продължение
на 45 минути и се консултирайте с лекар. При възможност използвайте изотонична вода
(0.9%NaCl).
След контакт с кожата
Измийте засегнатите части обилно с вода и сапун с неутрално рН или подходящ почистващ
препарат. Свалете замърсените дрехи, обувки, часовник или др. аксесоари и внимателно ги
почистете преди да ги използвате отново. Във всеки случай на дразнене или изгаряне потърсете
медицинска консултация.
След случайно вдишване на значителни количества
Ако има случаи на въздействие на циментов прах над граничните стойности, незабавно
преместете лицето на чист въздух. Консултирайте се с лекар, ако дразненето продължи или се
появи отново, както и ако се появи дискомфорт, кашлица или други симптоми.
След случайно поглъщане на значително количество
Не предизвиквайте повръщане. Ако лицето е в съзнание, промийте устата с вода и му дайте да
пие много вода. Незабавно потърсете медицинска помощ или се консултирайте с токсиколог.
4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти.
За симптоми и ефекти от съдържащите се вещества виж раздел 11.
4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално
лечение.
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Следвайте указанията на лекаря.
Когато търсите медицинска помощ от лекар, покажете този лист за безопасност.
5. Противопожарни мерки
5.1 Средства за гасене
ПОДХОДЯЩИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
Оборудването за пожарогасене е традиционно: въглероден диоксид, пяна, прах и вода за
неутрализация.
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
Няма
5.1 Методи на запалимост и температура
Цимента е негорим, неизбухлив и не предизвиква или поддържа горенето на други материали.
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа.
ОПАСНОСТИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР
Не вдишвайте продукти на горенето (въглеродни оксиди, токсични пиролизни продукти и т.н.)
5.3 Съвети за пожарникарите
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Използвайте струи вода за охлаждане на контейнерите, така че да се предотврати разграждането
на продукта и получаването на вещества, които са потенциално опасни за здравето. Винаги
носете пълна защитна екипировка. Събирайте използваната при гасенето вода, за да
предотвратите изтичането и в канализационната система. Изхвърлете замърсената вода,
използвана при гасенето и останките от пожара като спазвате приложимите разпоредби.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПОЖАРНИКАРИТЕ
Каска с визьор, огнеупорни дрехи (огнеупорно яке и панталони с ремъци около ръцете, краката и
кръста), работни ръкавици (огнеупорни, защитени от разрязване , диелектрични), кислородна
маска, покриваща цялото лице на пожарникаря или самостоятелен респиратор (самостоятелна
защита) в случай на голямо количество дим.

6. Мерки при аварийно изпускане
6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
Избягвайте контакта с очите и кожата, не вдишвайте праха. Носете предпазното оборудване,
посочено в т.8 и следвайте указанията за безопасно боравене, посочени в т.7. Не са необходими
извънредни процедури.
6.2 Мерки за защита на околната среда
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В случай на разпиляване, съберете продукта със засмукване на сухо. Избягвайте изхвърляне или
рапиляване на продукта в отводнителните и канализационните системи или във водни източници
/напр. в потоци/, подземни водоизточници и съседни територии.
6.3 Методи за почистване
Използвайте методи за сухо почистване, които не причиняват разсейване във въздуха, като
например:
Прахосмукачка /Промишлена преносима прахосмукачка с високоефективни филтри или друга
подобна техника/;
Почистване на праха чрез попиване, мокра четка, водна струя или маркуч /чрез фино оросяване,
за да не се вдигне праха във въздуха/ и отстраняване на циментовата каша. В случай, че това не е
възможно, почистете чрез промиване с вода /виж мокър цимент/.
Когато мокрото почистване или почистването с прахосмукачка не са възможни, а е възможно
единствено сухо почистване с четки, работещите трябва да носят подходящи лични предпазни
средства и да предотвратят разпространяването на прах.
Избягвайте вдишването на продукта и контакта с кожата. Поставете разсипаните материали в
подходящ за целта съд. Продукта трябва да бъде втвърден преди изхвърляне, съгласно
посоченото в т.13.
Мокър продукт
Почистете мокрия продукт и го поставете в подходящ за целта съд. Оставете го да изсъхне и да
се втвърди, преди да го изхвърлите, съгласно посоченото в т.13.
6.4. Позоваване на други раздели
Информация за личните предпазни средства и изхвърлянето на отпадъци е дадена в раздели 8 и
13.
7. Обработка и съхранение
Не боравете и не съхранявайте в близост до храни, напитки или материали за пушене.
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа
Да се съхранява в затворени кофи.
Избягвайте отделянето на прах.
Избягвайте контакт с очите и кожата и излагането на високи нива на прах.
Използвайте подходящи средства за индивидуална защита (виж. Раздел 8)
Не яжте и не пийте на работната площадка.
7.2. Условия на безопасно съхранение, включително несъвместимости
Нормални условия за съхранение, без особени несъвместимости.
Пазете контейнерите затворени, далеч от деца, в сухи и проветриви места; избягвайте контакт с
киселини.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба (и)
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Целостта на опаковката и спазването на методите за съхранение са от съществено значение за
запазване на ефективността на редуциращия агент (виж раздел 3).
8. Контрол на излагането на опасност/лична защита
Тъй като използването на подходящо техническо оборудване трябва да е с приоритет над
личните предпазни средства, уверете се, че работното място е добре проветрено чрез ефективна
местна аспирация или вентилация. Ако дори подобни действия не осигуряват добро
обезпрашаване, трябва да се използва подходяща защита на дихателните пътища. Вижте етикета
на продукта за опасностите по време на работа. Консултирайте се с доставчиците ви на химически
вещества при избора на лични предпазни средства. Личните предпазни средства трябва да
отговарят на действащите правила, посочени по-долу.
ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ
Защитете ръцете с работни ръкавици категория II (съгласно Директива 89/686/ЕИО и
стандарт EN 374) от материал като PVC, неопрен, нитрил или еквивалент. Следното трябва да се
има предвид при избора на материал за работни ръкавици: дегрегация, време на разграждане и
проникване. Устойчивостта на работните ръкавици към препарати трябва да се провери преди
употреба, тъй като тя може да бъде непредсказуема. Животът на ръкавиците зависи от
продължителността на експозиция.
ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ
Носете каска с визьор или защитен визьор заедно с херметически затворени очила (съгласно
стандарт EN 166)
ЗАЩИТА НА КОЖАТА
Носете работни дрехи с дълъг ръкав и защитни обувки категория II (съгласно Директива
89/686/ЕИО и стандарт EN 344). Измийте тялото с вода и сапун след сваляне на защитните дрехи.
ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА
Ако праговата стойност за дневна експозиция на работното място при едно или повече от
веществата в продукта или нивото, определено от отдела за превенция и безопасност на бъдат
превишени, носете полу-маска тип FFFP3 (съгласно стандарт EN 141).
Използването на средства за защита на дихателните пътища като маски против органични
изпарения и прахови филтри е необходимо при липса на технически мерки за ограничаване на
експозицията на работниците. Във всеки случай обаче, защитата предоставяна от маските е
ограничена.
Трябва да бъде осигурена система за измиване и изкъпване при аварийни ситуации.

8.1 Параметри на контрол:
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CAS – No

Име на
веществата
68475-76-3 Цимент

Гранични стойности на излагане

Стойност

Средно претеглена във времето стойност 1 mg/m³
(TLV-TWA) ACGIH –вдишана фракция
Кристален SiO2 Средно претеглена във времето стойност 0.025 mg/m³
>10 μm
(TLV-TWA) ACGIH –вдишана фракция

8.2 Контрол при излагане
Тъй като използването на подходящо техническо оборудване трябва да е с приоритет над личните
предпазни средства, уверете се, че работното място е добре проветрено чрез ефективна местна
аспирация или вентилация. Ако дори подобни действия не осигуряват добро обезпрашаване,
трябва да се използва подходяща защита на дихателните пътища. Вижте етикета на продукта за
опасностите по време на работа. Консултирайте се с доставчиците ви на химически вещества при
избора на лични предпазни средства. Личните предпазни средства трябва да отговарят на
действащите правила, посочени по-долу.
ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ
Защитете ръцете с работни ръкавици категория II (съгласно Директива 89/686/ЕИО и стандарт EN
374) от материал като PVC, неопрен, нитрил или еквивалент. Следното трябва да се има предвид
при избора на материал за работни ръкавици: дегрегация, време на разграждане и проникване.
Устойчивостта на работните ръкавици към препарати трябва да се провери преди употреба, тъй
като тя може да бъде непредсказуема. Животът на ръкавиците зависи от продължителността на
експозиция.
ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ
Носете каска с визьор или защитен визьор заедно с херметически затворени очила (съгласно
стандарт EN 166)
ЗАЩИТА НА КОЖАТА
Носете работни дрехи с дълъг ръкав и защитни обувки категория II (съгласно Директива
89/686/ЕИО и стандарт EN 344). Измийте тялото с вода и сапун след сваляне на защитните дрехи.
ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА
Ако праговата стойност за дневна експозиция на работното място при едно или повече от
веществата в продукта или нивото, определено от отдела за превенция и безопасност на бъдат
превишени, носете полу-маска тип FFFP3 (съгласно стандарт EN 141).
Използването на средства за защита на дихателните пътища като маски против органични
изпарения и прахови филтри е необходимо при липса на технически мерки за ограничаване на
експозицията на работниците. Във всеки случай обаче, защитата предоставяна от маските е
ограничена.
Трябва да бъде осигурена система за измиване и изкъпване при аварийни ситуации.
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8.2.2 Контрол при излагане в околната среда
При инсталациите, където се манипулира, транспортира, товари, разтоварва и складират продукти
на циментова основа, трябва да се вземат подходящи мерки за защита на работниците и за
ограничаване на праховите емисии в работната и околната среда.
По-точно превантивните мерки трябва да гарантират ограничаването на концентрацията на
продукта, до праговата гранична стойност, съгласно т.8.1.
9. Физични и химични свойства
9.1 Информация относно физичните и химични свойства
Външен вид
Прахообразно вещество
Цвят
Бял, цветова гама съгласно каталога
Мирис
Без мирис
Граница на мириса
Не е приложимо
pH (T = 20°C във вода)
11-13.5
Основен размер на частиците
5-300 μm
Плътност
1.40 kg/dm³
Точка на кипене/топене: > 1 250 °C
Налягане на парите, плътност на парите, скорост на изпарение, точка на замръзване, вискозитет,
разтворимост, точка на кипене/топене
Неприложими
9.2 Друга информация
VOC (Директива 1999/13/ЕО)
VOC (Въглеродни емисии)

0
0

10. Устойчивост и реактивност
10.1 Реактивност
Сухата смес е стабилна при условие, че се съхранява правилно (виж т. 7) и e съвместимa с повечето
други строителни материали. При смесване с вода се втвърдява в стабилна маса, която не е
реактивна спрямо нормалната околна среда.
10.2 Химична стабилност
Сухата смес e стабилна докато се съхранява правилно (виж точка 7) и са съвместими с повечето
други строителни материали. Те трябва да бъдат запазени в сухо състояние.
Контакт с несъвместими материали трябва да се избягва.
Мократа смес е с алкално рН и е несъвместима с киселини, с амониеви соли, с алуминий.
Циментът в сместта се разтваря във флуороводородна киселина и отделя корозивен силициев
тетрафлуорид газ.
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Циментът реагира с вода и формира силикати и калциев хидроокис. Силикатите в цимента
реагират с мощни окислители като флуор, борен трифлуори, хлорен трифлуорид, манганов
трифлуорид и кислороден дифлуорид.
10.3 Възможност за опасни реакции
Не се предвиждат рискови реакции в нормални условия на употреба и съхранение.
10.4 Условия, които трябва да се избягват
Влажността по време на съхраняването може да причини образуване на буци и загуба на
качеството на продукта.
10.5 Несъвместими материали
Киселини, амониеви соли, алуминий или други неблагородни метали. Трябва да се избягва не
контролираното използване на алуминиев прах в мокър цимент, тъй като се отделя водород.
10.6 Опасни продукти при разлагане
В случай на термично разлагане или пожар, е възможно да бъдат освободени потенциално опасни
за здравето пари.
11. Токсикологична информация
11.1 Остри ефекти
Контакт с очите: Директният контакт на очите със сместа може да доведе до увреждане на
роговицата вследствие на механичен натиск, незабавно или забавено дразнене или възпаление.
Директният контакт с по-големи количества смес или с пръски от мокра смес може да доведе до
ефекти, вариращи от дразнене на очите (например конюнктивит или блефарит) до химични
изгаряния и слепота.
Контакт с кожата: Сухата смес при контакт с мокра кожа или излагането на въздействието на
влажна или мокра смес могат да причинят загрубяване, напукване или образуване на рани по
кожата. Продължителният контакт в комбинация с триене може да причини сериозни изгаряния.
Поглъщане: Поглъщането на големи количества може да причини дразнене на стомашно-чревния
тракт.
Вдишване: Разпрашената смес може да дразни гърлото и дихателната система. Излагането на
количества извън граничните стойности на излагане по време на работа може да доведе до
кашлица, кихане или задъхване.
Както е посочено в раздел 2, сместа съдържа следи от свободен кристален силициев диоксид.
Продължителната експозиция и/или високото ниво на вдишване може да причини белодробна
фиброза (силикоза). Някои проучвания в областта, показват че вдишването на свободен кристален
силициев диоксид на работното място може да причини рак на белите дробове. Въпреки това,
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изследванията показват, че ефектът зависи от характеристиките на силициевия диоксид, както и
от външни фактори свързани с биологичните /физичните/особености на околната среда.
Има тест, който показва, че рискът от развитие на рак е ограничен до хората, които страдат от
силикоза. Според известната ни към момента информация, защитата на работника от силикоза
трябва да се гарантира непрекъснато чрез спазване на настоящите ограничения.
11.2 Хронични ефекти
Вдишване: Хроничното вдишване на прах извън граничните стойности на излагане по време на
работа може да причини кашлица, задъхване и може да доведе до хронично обструктивно
заболяване на белите дробове (COPD).
11.3 Здравно състояние, утежнено от излагането
Вдишването на циментов прах може да влоши съществуващи заболявания на дихателната система
и/или болестни състояния от рода на емфизем или астма и/или съществуващи кожни и/или очни
състояния.
12. Екологична информация
12.1 Екотоксичност
Продуктът не се очаква да бъде опасен за околната среда (LC50 - няма определена токсичност във
вода). Добавянето на големи количества циментова смес към вода, обаче, може да доведе до
повишаване на pH и следователно може при определени условия да се окаже токсично за водните
организми.
12.2 Мобилност
Сухата смес е химически устойчива и не е летлива, но по време на боравене с нея може да се
разнася във въздуха.
12.3 Устойчивост и склонност към разлагане/Био-кумулативен потенциал/Резултати от
оценката за биоакумулативно токсично вещество/Други неблагоприятни ефекти
Няма налична информация
12.4 Резултати от PBT и vPvB
Няма налична информация
12.5 Други неблагоприятни ефекти
Няма налична информация
13. Условия за третиране на отпадъците
13.1 Методи за третиране на отпадъци
Сместа от сухо разпиляване се събира в сух съд. Обозначете контейнерите. Възможна е повторна
употреба, ако срока на съхранение позволява това и според изискването за избягване излагането
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на въздействието на праха. В случай на изхвърляне, втвърдете с вода и изхвърлете съгласно
подточка 13.4.
13.2 Циментов разтвор се оставя да се втвърди. Да не се изхвърля в канализацията или във водни
басейни (напр. в потоци); да се изхвърли както е посочено в подточка 13.4.
13.3 Втвърден продукт – след добавянето на вода
Изхвърлете съгласно местната нормативна уредба.
Не изхвърляйте в канализацията. Изхвърлете втвърденият продукт като строителен/бетонен
отпадък. Вследствие на инертизацията бетонният отпадък не представлява опасност като такъв.
EWC-Европейски код на отпадъка:
10 13 14 (отпадък от производството на цимент – отпадъчен бетон или утайки от бетон) или
17 01 01 (отпадъци от строителство и разрушителни работи - бетон).
13.5 Опаковки
Изпразвайте изцяло опаковките и ги изхвърляйте според местната нормативна уредба – на
посочените места за пластмасови отпадъци.
14. Транспортна информация
Продуктът не е включен в международните директиви за транспорт на опасни стоки IMDG (по
море), IATA (по въздушен път), ADR (по суша) RID (по железниците), не се изисква класифициране.
Не са необходими специални предпазни мерки, с изключение на посочените в т. 8.
14.1 ООН номер
Не е приложимо
14.2 ООН име за превоз
Не е приложимо
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране
Не е приложимо
14.4 Опаковъчна група
Не е приложимо
14.5 Опасности за околната среда
Не е приложимо
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите
Не е приложимо
14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и
Кодекса IBC
Не е приложимо
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15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство
относно безопасността, здравето и околната среда
Категория Севезо. Няма
Ограничения свързани с продукта или съдържащите се вещества, съгласно Приложение XVII към
Регламент на ЕО 1907/2006.
Продуктът съдържа Cr (VI+) в рамките на приложение XVII. Продуктът да се съхранява в
съответствие с инструкциите на опаковката.
Вещества в списъка на кандидат-вещества (чл.59 REACH)
Няма
Свързани със здравеопазването контролни мерки
Работниците, изложени на този химичен агент не трябва да преминават медицински прегледи,
при условие че наличните данни за оценка на риска доказват, че рисковете, свързани със
здравето и безопасността на работниците са скромни и че се съблюдават разпоредбите на
98/24/ЕО.
Продуктът не е предназначен за употреба, предвидена в Директива 2004/42/ЕО
15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес
Няма оценка за химическа безопасност във връзка със сместа или съдържащите се в нея
вещества.
16. Друга информация
16.1 Посочване на промените
Формат в съответствие с Регламент № 1907/2006 (REACH) и неговото изменение № 453/2010.
16.2 Съкращения:
Текст на индикациите за опасност(Н), посочени в раздели 2-3:
Eye Dam.1
Сериозно увреждане на очите, категория 1
Skin Irrit. 2
Кожно раздразнение, категория 2
STOT SE 3
Специфична токсичност за определени органи-единична експозиция,
категория 3
Skin sens.1
Респираторна/ кожна сенсибилизация, категория 1
Н318
Причинява сериозни увреждания на очите
Н315
Причинява кожно раздразнение
Н335
Може да причини раздразнение на дихателните пътища.
Н317
Може да причини алергична кожна реакция

ЛЕГЕНДА:
- ADR: Европейска спогодба за превоз на опасни стоки по шосе
- CAS NUMBER: Химическа реферативна служба
- CE50: Концентрация, която оказва влияние на 50% от населението, подложено на тест
Информационен лист за безопасност
Globus G1 77
Версия 9/2017

13 / 15
София 1421, бул. Арсеналски 77 • www.globus.bg

- CE NUMBER: Идентификационен номер в ESIS (европейска информационна система за химични вещества)
- CLP: Регламент (ЕО) 1272/2008
- DNEL: Производно ниво без въздействие
- EmS: Авариен план
- GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химическите продукти
- IATA DGR: Регламент за транспорт на опасни товари на Международната асоциация за въздушен
транспорт
- IC50: Концентрация на обездвижване на 50% от населението, подложено на тест
- IMDG: Международен кодекс за превоз на опасни товари по море
- IMO: Международна морска организация
- INDEX NUMBER: Идентификационен номер на Приложение VI на CLP
- LC50: Смъртоносна концентрация в 50% от тестваната популация
- LD50: Смъртоносна доза за 50% от тестваната популация
- OEL: Ниво на експозиция по време на работа
- PBT: Устойчив, биоакумулативен и токсичен съгласно REACH
- PEC: Предвидима концентрация в околната среда
- PEL: Допустима граница на експозиция
- PNEC: Допустима концентрация без неблагоприятни ефекти
- REACH: Регламент (ЕО) 1907/2006
- RID: Нормативна уредба за превоз на опасни стоки с железопътен транспорт
- TLV: Гранична прагова стойност
- TLV CEILING: Концентрация, която не трябва да бъде превишавана в нито един момент от работната
експозиция.
- TWA STEL: Граница на краткотрайно излагане
- TWA: Среднопретеглен лимит на излагане
- VOC: Летливо органично съединение
- vPvB: Много устойчиво и много биоакумулиращо съгласно REACH
- WGK: Клас на замърсяване на водите (Германия).

ОБЩА БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА:
1. Директива № 1999/45/ЕО и последващи изменения и допълнение
2. Директива 67/548 ЕИО и последващи изменения и допълнения
3. Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент (REACH)
4. Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския парламент (CLP)
5. Регламент (ЕО) 790/2009 на Европейския парламент (I Atp. CLP)
6. Регламент (ЕО) 453/2010 на Европейския парламент
7. Регламент (ЕО) 286/2011 на Европейския парламент (II Atp. CLP)
8. Регламент (ЕО) 618/2012 на Европейския парламент (III Atp. CLP)
9. The Merck Index. Ed. 10
10. Handling Chemical Safety
11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
12. INRS - Fiche Toxicologique
13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
15. Уеб сайт Агенция ECHA
Забележка за потребителя:
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Информацията, съдържаща се в този информационен лист, се основава на познанията към датата на
последната редакция. Потребителят трябва да се увери в пригодността и изчерпателността на сведенията
във връзка със специфичната употреба на продукта.
Този документ не трябва да се възприема като гаранция на определено специфично свойство на продукта.
Тъй като употребата на продукта не е под наш пряк контрол, задължение на потребителя е да съблюдава
под своя собствена отговорност действащите закони и разпоредби в областта на хигиената и
безопасността. Не поемаме отговорност при неправилна употреба на продукта.
Да се предостави подходяща информация на персонала, който работи с химичните продукти.

Справки:
(1) Циментов прах Портланд – Документ за оценка на опасността EH75/7, Изпълнителен орган за
здравеопазване и безопасност на Великобритания, 2006 г. На разположение на електронен адрес:
http://www.hse.gov.uk/pubns/web/ portlandcement.pdf
(2) Наблюдение на ефектите на дразнене на кожата, причинени от цимент, Кицман и сие, Дерматозен, 47,
5, 184-189 (1999).
(3) Становище на Научния комитет по токсикология, екотоксикология и околна среда към Европейската
Комисия относно рисковете за здравето, произтичащи от хром Cr (VI) в цимента (Европейска Комисия, 2002
г.).
(4) Епидемиологична оценка на появата на алергичен дерматит при работници в строителната индустрия,
свързана със съдържанието на Cr (VI) в цимента, NIOH, Страница 11, 2003 г. Информацията в настоящия
информационен лист отразява наличните понастоящем знания и е надеждна при условие, че продуктът се
използва при посочените условия и в съответствие с приложението, посочено на опаковката и/или в
техническата литература. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително
използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя. Подразбира се,
че потребителят носи отговорност за определяне на подходящите предпазни мерки и за прилагането на
нормативната уредба засягаща неговата собствена дейност.
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