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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУМІШ  / ПІДПРИЄМСТВО 
 

1.1 Ідентифікатор продукту Для влаштування вирівнюючого шару підлоги Polimin LC-2 
1.2 Способ применения смеси Наливна стяжка на цементній основі для влаштування 

шару підлоги та її вирівнювання для вкладання клитки, 
ламінату, лінолеуму, паркету. 
Застосовувати при температурі від + 5 °С до + 30ºС. 

1.3 Інформація про постачальника 
паспорта безпеки 

ТОВ «Фомальгаут-Полімін»,  
03134 Україна, м.Київ, вул. Пшенична, 2а 
Тел / факс: +38044 490-35-85;  
тел: +38044 490-35-84 
Адреса електронної пошти компетентної особи, 
відповідальної за лист безпеки: 
labor@polimin.ua 

1.4 Номер телефону за яким дзвонити в 
надзвичайних ситуаціях 

Пожежна служба «01», «101»; 
медична допомога «03», «103»; 
виробнику - в робочі  
дні з 9-00 до 18-00 

 
2. Усвідомлення НЕБЕЗПЕКИ 
 2.1 Класифікація речовини або суміші: 
Згідно з регламентом 1272/2008 (CLP): 
Суміш класифікується як небезпечна згідно з регламентом 1272/2008 (CLP) Європейського союзу і його 
додатками. 
Eye Dam.1; Н318 - викликає серйозне пошкодження очей 
Skin Irrit.2; Н315 - подразнює шкіру 
Skin Sens.1; Н317 - може викликати алергічну реакцію шкіри 
STOT SE 3; Н335 - може викликати подразнення дихальних шляхів. 
Пил суміші може викликати подразнення дихальних шляхів. 
При змішуванні з водою, утворюється лужний розчин, який може викликати подразнення шкіри або очей. 
Наявний у складі хром (VI) може викликати алергічну реакцію. 
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2.2 Елементи етикетки: 
 
Згідно з регламентом 1272/2008 (CLP): 

Назва продукту: для пристрою вирівнюючого шару підлоги Polimin LC-2 
Символ небезпеки і пояснення: 

  
Сигнальне слово: Небезпека 
 
Небезпечні складові частини: портландцемент 
Позначення небезпеки: 
Н315 - подразнює шкіру 
Н317 - може викликати алергічну реакцію шкіри 
Н318 - викликає серйозне пошкодження очей 
Н335 - може викликати подразнення дихальних шляхів. 
Р102 - берегти від дітей 
Р261 - уникати вдихання пилу 
Р280 - використовувати засоби захисту для очей / обличчя. 
Р305 + Р351 + Р338 - При потраплянні на шкірою або очі: ретельно промити водою кілька хвилин, зняти 
контактні лінзи, якщо вони вставлені і якщо це можливо зробити продовжити промивати водою 
Р301-Р310 - у разі проковтування: викликати швидку або лікарея 
Р302-Р352 - при портарлянні на шкіру: промити великою кількістю мила і води 
Р501 - позбудьтеся від вмісту / ємності згідно з місцевими правилами 
 
Маса продукту: дивитися упаковку 
ТОВ «Фомальгаут-Полімін», 03134 Україна, м.Київ, вул. Пшенична, 2а 
Тел / факс: +38044 490-35-85;  
тел: +38044 490-35-84 
 
 
2.3 інші загрози: 
До складу суміші не входять складові частини, які відповідно до критеріїв XIII додатки REACH регламенту 
1907/2006 вважаються стійкими, біоакумулятивними і токсичними речовинами (РВТ) або дуже стійкими і 
біоакумулятивними речовинами (vPvB). 
При попаданні свіжого розчину на шкіру може викликати подразнення, дерматит або опік. 
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3. СКЛАД / ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 
  
Суміш містить портландцемент і інертні наповнювачі 

Назва 
речовини 

Ідентифікатор / 
рег № REACH 

№ EK № CAS Концентра
ція 

Класифікація 
згідно 
директиви 
67/548 / ЄЕК 

Класифікація 
згідно 
регламенту 
1272/2008 / 
ЕК 

портланд 
цемент 

Не треба 
реєструвати. 
Виняток згідно з 
п 2.7 (b) і 7 п V 
додатка REACH 
регламенту 

266-043-
4 

65997-15-
1 

25-45  

 
Подразнювач 
R37 / 38 
R41 
R43 

  

 
Небезпека 
eye 
Deam.1H318 
Skin Irrit 2 
H315 
Skin Sean.1 
H 317 
STOT SE 3 H 
335 

Скорочення, а також пояснення фраз R і H вказані в розділі 16 
 
Небезпечні складові частини суміші: 
Суміш не містить інші додаткові складові частини, які за теперішніх знань виробника і використаним 
концентраціям потрібно класифікувати, як небезпечні для середовища і здоров'я і про які треба було б 
повідомити в даному розділі. 
Інформація про інші складові частини продукту: 
Суміш містить інші мінерали натурального походження, що не класифіковані як небезпечні. 
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4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 
 

загальні відомості / особливі 
вказівки 

в разі необхідності звернутися до лікаря 

Вдихання забезпечити приплив свіжого повітря, тримати потерпілого в теплі і 
дати відпочити 

контакт з шкірою зняти увесь забруднений одяг. Ретельно промити вимазану шкіру 
водою і милом і намазати шкіру кремом 

контакт з очима негайно промити очі водою, протягом перших 5 хвилин зняти 
контактні лінзи, далі продовжувати полоскати очі великою кількістю 
води не менше 15 хвилин і звернутися до лікаря 

при попаданні в шлунок якщо продукт ненавмисно потрапив в шлунок, звернутися до лікаря 
і показати упаковку або її маркування. У відсутності медичного 
працівника блювоту викликати заборонено 

 
5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 
 

загальні відомості продукт не класифікований як вибухонебезпечний або 
вогненебезпечний 

протипожежні засоби в разі пожежі використовувати пісок, пінний, вуглекислотний або 
порошковий вогнегасники 

небезпека особливої речовини 
або суміші 

незастосовується 

рекомендації пожежникам пожежники повинні носити відповідне захисне обладнання та 
автономні дихальні апарати, з повністю закритою частиною 
обличчя, які працюють в режимі підвищеного тиску, і захисний одяг, 
яка покриває все тіло. 
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6. ЗАХОДИ У РАЗІ ВИПОДКОГВОГО ВИТОКУ 
 

Заходи індивідуальної безпеки, 
засоби захисту та процедури для 
надзвичайних ситуацій 

Остерігатися попадання продукту на шкіру і в очі. Використовувати 
відповідний захисний одяг, захисні рукавички і засоби захисту для 
очей або обличчя 

Заходи безпеки середовища не викидати порожню тару в навколишнє середовище. Не 
допускати висипання продукту в каналізацію, грунт, водойми. 

Способи обмеження і збирання  
методи збирання Суміш, що росипалась зберіть механічно і використовуйте для 

призначених цілей, якщо вона не сильно забруднилася або не 
стала вологою. Зібрану суміш помістіть в відповідну ємність для 
подальшого використання. 

інші інструкції в разі, якщо хімічний продукт потрапив водойму або стічні труби 
або грунт, повідомити про це службі за тел «102». Провести 
необхідні заходи, щоб зменшити забруднення ґрунтових вод. 

Посилання на інші розділи Дивитися 1 розділ про контактної інформації в аварійних ситуаціях. 
Дивитися 8 розділ про відповідні індивідуальних засобах захисту. 
для отримання додаткової інформації про знищення відходів 
дивитися розділ 13. 

 
7. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
 

Обережність для безпечного 
використання. рекомендації 

Використовувати згідно з інструкцією використання. Дотримуватися 
наданих в розділі 8 вказівок. 

Рекомендації по робочої гігієни Не зберігати суміш і не використовувати її поруч з продуктами 
харчування. Якщо робоче середовище є запиленим, 
використовуйте маску від пилу і захисні окуляри. Використовуйте 
захисні рукавички, щоб не допустити потрапляння суміші на шкіру 
рук. 

Обставини безпечного зберігання, 
в тому числі несумісність всіх 
видів 

Зберігати в щільно закритій тарі виробника. Температура 
зберігання від + 5 ° С до + 35 ºС. Берегти від вологи. Термін 
зберігання 12 місяців з дати виробництва. Для зберігання не 
використовувати алюмінієву ємність так як продукти не сумісні 

Конкретний вид остаточного 
використання 

рекомендований вид використання дивитися в розділі 1.2 
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8. УПРАВЛІННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

параметри управління  
Граничне значення впливу портландцемент,  

Cas № 65997-15-1 AER: 8ч 6 мг/м3 
Рекомендовані процедури нагляду при роботі з сумішшю може виникнути пил, діаметром 4-10 μм 

(цемент). Так як людина може побачити, частинки пилу, діаметр 
яких більше 50 μм потрібно враховувати що не завжди візуально 
можна об'єктивно оцінити присутність пилу 

управління При роботі з сухим пилом необхідно проводити заходи, які 
дозволяють зменшити виникнення пилу і уникати її викиду в 
навколишнє середовище 

Відповідне технічне управління вентиляція вихлопу і сухі методи чищення, які не сприяють 
розподілу пилу в повітрі 

Заходи індивідуального захисту  
захист дихання 
 

 

Якщо при роботі з сумішшю є ризик виникнення пилу, то необхідно 
використовувати захисні засоби для дихальних шляхів: повторно 
використовувані респіратори і напівмаски типу Р2 відповідно до EN 
143; одноразові напівмаски типів FFP1 і FFP2 згідно EN 143. Якщо 
суміш замішується вручну - напівмаска FFP3. 

захист рук 

 

Використовуйте непроникні, стійкі проти лугів рукавички, бажано з 
внутрішньої бавовняної підкладкою відповідно EN 374. Після 
роботи помийте руки. 

захист очей 

 

При роботі з сухою і вологою сумішшю, щоб уникнути попадання в 
очі, носите сертифіковані захисні окуляри, які відповідають EN 166. 
Після роботи помийте обличчя. 

захист шкіри і тіла 

 

Використовуйте чоботи, захисний одяг з довгими рукавами. Після 
роботи прийміть душ. Після роботи завжди переодягайтеся і змініть 
взуття. 

Термічна небезпека Незастосовується 
Управління ризиком середовища Контроль емісії загальних частинок пилу потрібно проводити згідно 

з доступними технологіями та правилами. 
Контроль загрози для водного середовища: при реакції суміші з 
водою утворюються гідроксиди, що можуть вплинути на зміну рН 
середовища води. Це може вплинути на роботу очисних пристроїв 
стічних вод. Якщо прогнозується потрапляння стічних вод до 
очисних споруд, їх спочатку необхідно нейтралізувати. У 
контролльних заходах попередження загрози для сухопутніх 
засобів немає необхідності. 
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9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
Загальна інформація 

Зовнішній вигляд сухий розчин є неорганічним матеріалом (сірого кольору) 
запах без запаху 
рН 11-13,5 (у водному розчині 1: 2) 
температура плавлення / 
замерзання 

температура плавлення більш 1250ºС 
температура замерзання – не застосовується 

точка кипіння і діапазон 
температур кипіння 

в умовах нормального атмосферного тиску не застосовується 

температура займання Не застосовується. Тверда речовина, негорюча 
швидкість випаровування Не застосовується (тверда речовина) 
займистість Не застосовується. Негорючий, тверда речовина 
вища / нижча займистість або 
кордону вибуху 

Не застосовується. Негорючий, тверда речовина 

тиск пару Не застосовується. Не утворює пари. 
густина пару Не застосовується. Не утворює пари. 
середня густина / об'ємна густина 1,56 / г / см3 
розчинність в воді трохи розчинна (0,1-1,5 г / л) 
коефіцієнт розподілу води / н-
октанола 

Не застосовується. Суміш неорганічних компонентів 

температура самозаймання Не застосовується (не є пірофорним матеріалом - в складі цементу 
немає металоорганічних, неметаллоорганічних з'єднань або 
органічних сполук фосфіну, а також їх похідних або інших 
пірофорних складових частин) 

температура руйнування Не може бути застосована. Не містить органічних пероксидів. 
в'язкість Не може бути застосована. Тверда речовина. 
вибухонебезпечність Не застосовується (не є пірофорним матеріалом - в складі цементу 

немає металоорганічних, неметаллоорганіческіх з'єднань або 
органічних сполук фосфіну, а також їх похідних або інших 
пірофорних складових частин). В умовах підвищеної запиленості 
існує ризик вибуху від іскрового розряду 

властивості окислення Незастосовні 
 
Інша інформація 

вміст хрому (VI) менше 0,0002%, використані відновники 
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10. СТАБІЛЬНІСТЬ І РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ 
 

реакційна здатність суха суміш є стабільною в умовах нормальної і передбаченої 
температури і тиску при зберіганні і використанні (дивитися розділи 
7.2). Реагує з водою (вологою), утворюючи силікати і гідросилікати 
кальцію. Після змішування з водою суміш утворює тверду, 
стабільну масу (твердне). 

хімічна стабільність суміш є стабільною при тривалому зберіганні, якщо зберігається в 
умовах відповідно до розділу 7. Не допускати зволоження і 
несумісних матеріалів. Реагує з водою (вологою), утворюючи 
силікати і гідросилікати кальцію. Силікати реагують з сполуками 
фтору. Суміш є лужний і реагує з кислотами, солями алюмінію 

можливість небезпечних реакцій небезпечні реакції невідомі. Небезпечна полімеризація не 
відбувається. 

умови,  
яких потрібно уникати 

Присутність вологи в місцях зберігання сприяє знижує активність 
цементу та знижує якість суміші.  
Кислоти, сполуки амонію, алюміній і інші метали, які не є 
благородними металами.     

несумісні матеріали Кислоти, сполуки амонію, алюміній 
Небезпечні продукти розкладання Продукт не розкладається при умовах передбаченої температури і 

тиску 
 
 
  



Торгова назва виробу:  
наливна стяжка 
Polimin LC-2 Pouring Underlayment 
 
Паспорт безпеки / Karta charakterystyki  

 
 

25.02.2018, версія №4 

 
 

11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ 
11.1 Інформація про токсикологічний вплив 
 
Для класифікації суміші використаний калькуляційний метод. 

 Класифікація суміші Речовини (складові частини) 
Токсичність  Грунтуючись на доступні дані, не 

відповідає критеріям класифікації  
 

Портландцемент (САS: 
65997-15-1): 
Оральна: дані не доступні 
Дермальні: кролик, 24h, 2000мг / кг-без 
летальних випадків 3). 
Інгаляції: вдихаючи / щур, 4 h / в день / 3 
місяці):> 1 г / м3,., 3) Без летальних 
случаев.3) 

Подразнення /Їдкість Подразнює дихальні шляхи і шкіру 
Загроза серйозних пошкоджень очей  
------------------------------ 
Серйозні пошкодження очей / 
роздратування очей 
Викликає серйозні пошкодження очей 
Корозія / подразнення шкіри. дратує 
шкіру 
Подразнення дихальних шляхів. 
Може викликати подразнення 
дихальних шляхів. 

Портландцемент (САS: 
65997-15-1): 
Шкіра: ОЕСD 404,1981, кролик, 4 h: 
Намочений цемент 1г / 1,4мл води 
викликає роздратування шкіри. 
Очі: викликає роздратування, індекс 128. 
Дихальні шляхи: викликає 
роздратування 

сенсибілізація При зіткненні зі шкірою може викликати 
підвищену чутливість 
--------------------- 
Сенсибілізація шкіри, може викликати 
алергічну реакцію. 
 

Портландцемент (САS: 
65997-15-1): 
До продукту упакованого для роздрібної 
торгівлі приєднаний сульфат заліза (II) 
(<1%), який забезпечує вміст хрому (VI) 
<0.0002% протягом 4 місяців з моменту 
упаковки. 
Однак з огляду на термін дії відновника, 
практичні міркування і звичаї 
використання цементу, а також 
 непрогнозованість реакції імунної 
системи людини, виробник вважає за 
доцільне зберегти для суміші R43 / H317 
класифікацію. 

Токсичність повторних 
доз 

Грунтуючись на доступні дані, не 
відповідає критеріям класифікації 

Портландцемент (САS: 
65997-15-1): 
Немає даних про токсичність 
повторних доз. Вплив акутное і при 
високій концентрації. При низькій 
концентрації хронічні ефекти не 
спостерігалося 

 
канцерогенність   Грунтуючись на доступні дані, не 

відповідає критеріям класифікації 
Портландцемент (САS: 
65997-15-1): 
Епідеміологічні дослідження і дані 
літератури, а також дослідження in 
vitroс тваринами не показує 
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канцерогенної дії. 

мутагенність  Грунтуючись на доступні дані, не 
відповідає критеріям класифікації 

Портландцемент (САS: 
65997-15-1): 
не доступні дані про мутагенності 

Токсичність для 
репродуктивної 
системи 

Грунтуючись на доступні дані, не 
відповідає критеріям класифікації 

Портландцемент (САS: 
65997-15-1): 
не доступні дані про 
репротоксічності 

 
Можливі способи 
впливу 

З'ївши (проковтнувши): в порошкоподібній формі проковтування суміші мало 
можливе, але якщо це сталося, можливо подразнення порожнини рота, горла і 
стравоходу. 
Вдихаючи: Повторне вдихання пилу протягом тривалого часу може  
збільшити ризик хвороби легенів.  
Потрапляючи на шкіру: Тривале зіткнення з шкірою може викликати  
подразнення, дерматит або опіки.  
При потраплянні на очі: може викликати важкі і, можливо незворотні  
пошкодження очей. 

Симптоми, пов'язані 
з фізичними, 
хімічними та 
токсикологічними 
властивостями. 
Уповільнене і 
миттєве, а також 
хронічний вплив, яке 
створює 
короткочасне і 
довгострокове вплив 
 
 

Пил суміші може загострити наявні захворювання дихальних шляхів 
(Емфізему, астму), а також наявні хвороби шкіри або очей. 
Пил суміші може дратувати горло і дихальні шляхи. Можливий кашель, 
чхання, важке дихання.  
У працюючих людей, які довго стикаються з цементом, може розвинутися 
дерматит, екзема і кон'юнктивіт і захворювання дихальних шляхів. 
Тривале (кілька років) вдихання пилу може викликати професійне  
захворювання легенів-викликати цементним пилом пневмоконіоз. Симптомами 
є запалення дихальних шляхів, бронхіт і помірно виражена емфізема. Оскільки 
цемент містить сполуки хрому, які мають алергенні властивості, то до 
пневмоконіозному бронхіту може приєднається астматичний компонент. 

взаємодія Інформація недоступна 
 

інша токсикологічна  
 інформація 

Інформація недоступна 
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12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ 
 
12.1Токсичність 
 суміш Речовини (складові частини) 
Токсичність для 
водного середовища 

Грунтуючись на доступні 
дані, не відповідає критеріям 
класифікації 

Портландцемент (САS: 65997-15-1): 
Продукт не є небезпечним для середовища 
.У тестах 
екотоксичність, які виконані при впливі 
портландцементу на Дафні і Daphnia 
magna [5] і Selenastrum coli [6], не 
спостерігається значного токсичного 
впливу. Тому неможливо визначити 
значення LC 50 і ЕС50 [7] .Не виявлено 
також токсичний вплив на седиментів 
[8].Однак, приєднавши до води велику 
кількість цементу, можна підвищити її pH і 
таким чином за певних умов створити 
токсичний вплив на водні організми 

Хронічна токсичність для 
водного середовища 

Грунтуючись на доступні 
дані, не відповідає критеріям 
класифікації  
 

Портландцемент (САS: 65997-15-1): 
Дані не доступні 
 
 

 
12.2. Стійкість і здатність руйнуватися 
Не застосовується, оскільки суміш складається з неорганічних речовин. Після затвердіння продукт не створює 
загрози для середовища. 
12.3. потенціал биоаккумуляции 
Непридатний, оскільки суміш складається з неорганічних речовин. Після затвердіння продукт не створює 
загрози для середовища. 
12.4 Мобільність в грунті 
Не застосовується, оскільки суміш складається з неорганічних речовин. Після затвердіння продукт не створює 
загрози для середовища. 
12.5 Результати експертизи РВТ і vРv В 
Не містить речовини РВТ і vРv В 
12.6 Інші несприятливі впливу 
При реакції суміші з водою утворюються гідроксиди, які можуть вплинути на підвищення pH середовища води 
(збільшення лужності). Це може вплинути на водні організми і також дію очисних пристроїв стічних вод. 
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13. МІРКУВАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ГОСПОДАРСЬКИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ 
 
13.1Методи обробки відходів (відповідно до директиви) 2008/98 / ЄК 
 

невикористана 
суміш 

Код небезпеки відходів: Н4 подразнювальний: речовини та вироби, які при 
прямому, повторному або тривалому контакті зі шкірою або слизовою 
оболонкою, викликають роздратування або запальну реакцію. 
Класифікатор відходів: 101311-Інші матеріали композитного цементу, які не 
відповідають класу 101309 або 101310. Відходи вважаються небезпечними. 
Спосіб регенерації відходів: R5 переробка або очищення неорганічних 
матеріалів. 
Містять цемент неорганічні суміші що переробляються. Не допускайте 
потрапляння в водостоки, водойми і каналізаційну систему. 
Передати небезпечний відхід або виробничий відхід господарському 
обслуговувачу, який отримав дозвіл від Державної служби охорони 
навколишнього середовища на збір, перевезення, перевантаження, сортування 
або зберігання відходів і дозвіл на регенерацію згідно з нормативними актами 
про забруднення. 
Дивитися 8 розділ про відповідні індивідуальних засобах захисту, які треба 
застосовувати під час переробки. 

використаний 
продукт 

Подальша класифікація ставитися до затверділої суміші або розсортовані 
будівельні відходи, від яких відділені містять цемент відходи. 
Код небезпеки відходів: не класифікується як небезпечний 
Класифікатор відходів: 170101-Бетон. Відходи не вважається небезпечним. 
Спосіб регенерації відходів: R5 переробка або очищення неорганічних 
матеріалів. Містять цемент неорганічні суміші що переробляються. 
Передати небезпечний відхід або виробничий відхід господарському 
обслуговувачу, який отримав дозвіл від Державної служби охорони 
навколишнього середовища на збір, перевезення, перевантаження, сортування 
або зберігання відходів і дозвіл на регенерацію згідно з нормативними актами 
про забруднення. 

упаковка Повністю звільнити упаковку і обробити її згідно з нормами місцевого 
законодавства. 
15 01 01-Упаковка з паперу й картону. 
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14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ 
 
14.1 Автодорожні перевезення: ADR 
оцінка ........................... .Безпечний вантаж 
Залізничні перевезення: RID 
оцінка ........................... .Безпечний вантаж 
Перевезення морським шляхом: IMDG 
оцінка ........................... .Безпечний вантаж 
Перевезення повітряним транспортом: ICAO-TI / IATA-DGR 
оцінка ........................... .Безпечний вантаж 
 
14.2 Небезпека для навколишнього середовища - небезпеки немає 
 
14.3 Особливі запобіжні заходи для споживання - відповідні дані вказані в інших розділах 
 
14.4 Транспортування масового вантажу відповідно до Додатку II Міжнародної угоди по запобіганню 
забрудненню морів судами (MARPOL 73/78) і з міжнародним кодексом споруди і обладнання суден, що 
перевозять небезпечні хімічні вантажі наливом (Кодекс IBC) - транспортування даного вантажу наливом не 
передбачено 
 
 

15. РЕГЛАМЕНТСКАЯ ІНФОРМАЦІЯ 
 
Правила / нормативні акти з безпеки, сфері охорони здоров'я та у справах захисту середовища, які 
особливо відносяться до речовин і сумішей 
Європейський Союз: 
Комісійний Регламент (ЄК) № 1907/2006 (18 грудня 2006 року), який відноситься до реєстрації, оцінки, 
ліцензуванню і обмеження хімікалій (REACH); 
Регламент № 1272/2008 (ЄК) Європейського парламенту та Ради про класифікацію, маркування та 
упаковки речовин і сумішей. 
ADR - Угода Європейських країн про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автотранспортом, що 
укладена в Женеві 30 вересня 1957 року народження, зі змінами. 
RID - Правила про міжнародні залізничні Превезення небезпечних вантажів, які є додатком З до Конвенції 
про міжнародні залізничні перевезення (COTIF), яка укладена в Вільнюсі 3 червня 1999, із змінами; 
Кодекс IMDG - Міжнародний морський кодекс по небезпечних вантажів; 
ICAO / IATA IATA - Договір міжнародні повітряні перевезення 
ICAO - Міжнародна організація цивільної авіації  
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16. Інша інформація 
 
Листи безпеки повинні зберігатися на робочому місці, і повинні бути доступні для працівників. 
 
Скорочення і Н-фрази згідно з регламентом 1272/2008 / ЕК 
Еуе Deam.1 / Серйозні пошкодження очей / роздратування очей, 1 категорія небезпеки. 
H318 Викликає серйозні пошкодження очей 
Skin Irrit 2 / Корозія / подразнення шкіри, 2 категорія небезпеки.  
 H315 Дратує шкіру. 
Skin Sean.1 / Сенсибілізація шкіри, 1 категорія небезпеки. 
 H 317 Може викликати алергічну реакцію шкіри 
STOT SE 3 / Токсичний вплив на особливий цільової орган - одноразове вплив, 3 категорія небезпеки, 
подразнення дихальних шляхів. 
H 335 може викликати подразнення дихальних шляхів. 
 
 
літературні джерела 
 
При складанні листа безпеки продукту була використана інформація, яка надана в листах безпеки 
виробника сировини. У листі безпеки вказані відомості, наявні на момент складання документа. 
Дотримання зазначених у листі безпеки правил не звільняє від відповідальності за недотримання іншого 
законодавчого акту та іншого документа, які пов'язані із застосуванням продукту. 
 
 
 
 


