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1 Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju:
· Podatki o proizvodu
· Trgovsko ime: Cementol B NOVI
· Uporaba snovi / pripravka Dodatki za beton/malto

· Proizvajalec/dobavitelj:
TKK Srpenica ob Soci, d.d.
Srpenica 1
SLO-5224 Srpenica

· Področje/oddelek za informacije:
Tel: +386 (0) 5 384 13 00
Fax: +386 (0) 5 384 13 90/91
e-mail: tkk@siol.net

· Informacije v sili:
Posvetovati se z osebnim ali dežurnim zdravnikom.
V primeru življenske ogroženosti poklicati 112.

2 Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:
· Kemijska karakteristika
· Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.
· Nevarne sestavine:
7631-99-4 sodium nitrate, containing in the dry statemore than 16,3 per cent by weight

of nitrogen
O; R 8

< 15,0%

540-72-7 sodium thiocyanate
Xn; R 20/21/22-32-52/53

< 7,0%

· Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

3 Ugotovitve o nevarnih lastnostih:
· Opis nevarnosti: Odpade
· Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:
Produkta ni potrebno označiti na osnovi postopka izračuna " Splošnih smernic za uvrstitev
pripravkov ES" v zadnji veljavni izdaji.

· Sistem klasifikacije:
Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne
literature in s podatki firm.

4 Ukrepi za prvo pomoč:
· Splošni napotki: Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
· v primeru vdihavanja: Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.
· če pride v stik s kožo: Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
· če pride v stik z očmi:
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z
zdravnikom.

· če snov zaužijemo: Izprati usta in piti obilo vode.
(nadaljevanje na strani 2)
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· Napotki zdravniku:
· Nastopijo lahko naslednji simptomi: Slabost

5 Ukrepi ob požaru:
· Ustrezna sredstva za gašenje:
Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.
Pripravek ni gorljiv - vodna raztopina. Za gašenje so primerna vsa običajna gasilna sredstva.

· Posebna nevarnost zaradi snovi, njeni zgorevalni produkti ali nastajajoči
plini:
Pri požaru se lahko sproščajo:
dušikovi oksidi (NOx)
žveplov dioksid (SO2)

· Posebna zaščitna oprema: Namestiti si dihalni aparat.
· Drugi podatki
Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

6 Ukrepi ob nezgodnih izpustih:
· Varnostni ukrepi za zaščito oseb: Ni potrebno.
· Varnostni ukrepi za zaščito okolja:
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.

· Postopek čiščenja/pobiranje:
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže
vse snovi, žaganje).

7 Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje
· Ravnanje:
· Napotki za varno ravnanje s snovjo: Posebni ukrepi niso potrebni.
· Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: Posebni ukrepi niso potrebni.

· Skladiščenje:
· Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Ni posebnih zahtev.
· Napotki za skupno skladiščenje:
Ne skladiščiti skupaj z alkalijami (lugi).
Ne skladiščiti skupaj s snovmi, ki oksidirajo, in s kislimi substancami.

· Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:
Varovati pred vročino, direktnim sončnim žarčenjem in temperaturo nad 50 ℃.
V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.

· Določene uporabe
Spoštovati dobro industrijsko prakso in splošna navodila za delo s kemikaljami. Med delom je
prepovedani piti, jesti in kaditi. Po končanem delu roke temeljito umiti si z vodo in milom.

8 Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu
· Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7.

(nadaljevanje na strani 3)
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· Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na
delovnem mestu:
Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba
nadzorovati.

· Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.

· Osebna zaščitna oprema:
· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.

· Zaščita dihal: Ni potrebno.
· Zaščita rok:
· Material za rokavice Rokavice iz gume.
· Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

· Zaščita oči: Pri pretakanju priporočljiva zaščitna očala.
· Ščitnik za telo: Delovna zaščitna obleka.

9 Fizikalne in kemijske lastnosti
· Splošne navedbe

Oblika: tekoč
Barva: svetlorjav
Vonj: blag

· Sprememba stanja
Tališče/območje taljenja: ni določen
Vrelišče/območje vretja: > 100°C

· Plamenišče: Ni uporaben.

· Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): Snov ni vnetljiva.

· Samovžig: Proizvod ni samovnetljiv.

· Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven.

· Gostota pri 20°C: 1100 - 1160 g/cm3

· Topnost v / se meša s/z
voda: se popolnoma meša

· Vrednost pH pri 20°C 6 - 8

· Vsebnost topila:
organska topila: 0,0 %

10 Obstojnost in reaktivnost
· Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:
Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
Pri temperaturah nižjih od -10°C produkt kristalizira, vendar je po odtalitvi in premešanju ponovno
uporaben.

· Nevarne reakcije Reakcije s kislinami, alkalijami in oksidacijskimi sredstvi.
· Nevarni produkti razgradnje:
Žveplov oksid (SOx)

(nadaljevanje na strani 4)
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Dušikov oksid (NOx)

11 Toksikiloški podatki
· Akutna toksičnost:
· Primarno draženje:
· na koži: Dražilni vplivi niso poznani.
· na očeh: Dražilni vplivi niso poznani.
· Senzibilizacija: Učinek senzibilizacije ni znan
· Dodatni toksikološki napotki:
Proizvoda na osnovi postopka izračunavanja Splošne uvrstitvene smernice ES za pripravke v
zadnji veljavni verziji ni obvezno označiti.
Ob strokovnem ravnanju in uporabi v skladu z določili proizvod na osnovi naših izkušenj in v okviru
nam pričujočih informacij na zdravje nima nobenega škodljivega učinka.

12 Ekotoksikološki podatki
· Splošni napotki:
Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo
Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v
kanalizacijo.

13 Odstranjevanje
· Proizvod:
· Priporočilo:
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.

· Neočiščena embalaža:
· Priporočilo:
Nekontaminirano embalažo se lahko ponovno uporabi.
Kontaminirano embalažo je treba optimalno izprazniti, potem jo lahko po ustreznem čiščenju
pripeljemo za predelavo.
Embalažo se odloži kot odpadke v skladu z uredbo za embalažo.

· Priporočena čistila: Voda, po potrebi z dodatkom čistil.

14 Transportni podatki
· Kopenski transport ADR/RID (čezmejni, notranji):
· Opombe: n.a.

· Pomorski ladijski transport IMDG:
· Marine pollutant: Ne
· Opombe: n.a.

· Zračni transport ICAO-TI in IATA-DGR:
· Opombe: n.a.
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15 Zakonsko predpisani podatki / podatki o predpisih
· Označitev po smernicah ES:
Proizvoda na osnovi seznamov ES ali drugih nam znanih virov literature ni obvezno označevati.
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami.

16 Druge informacije
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega
zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· Relevantne R-norme
20/21/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
32 V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.
52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno

okolje.
8 V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

· Viri Varnostni listi surovin.
· * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni
Datum prve izdaje: januar 2001
Datum izdaje: 09.06.2003, Izdaja: 2
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