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1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine
1.1. Tootetähis
Toote kaubanduslik nimetus/Nimetus:

BORNIT - Fundamentflex 2K (vedel komponent)
1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,
mida ei soovitata
Aine/segu kasutamine:
Väga elastne, polüstürooliga täidetud, plastiga kaetud, 2-komponentne paks bituumenkihtkattemass.
Kõiki muid nimetamata kasutusviise ei soovitata.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Valmistaja:
BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Produktionsleitung / Labor
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau
GERMANY
Telefon: 0375 2795 0
Faks: 0375 2795 150
E-post: info@bornit.de
Veebileht: www.bornit.de

kaupmees:
ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE SP. Z O. O.
DZIAŁ BUDOWNICTWA KUBATUROWEGO
ul. Prudnicka 4
47-364 Dobra
POLSKA
Telefon: +48 - 77-439-08-92
Faks: +48 - 77-440-64-00
E-post: bok@skn.pl
Veebileht: www.skn.pl

E-post (spetsialist): sicherheitsdatenblatt@bornit.de
Labor: +49-375-2795-0 (Mo-Do. 07:00 Uhr-15:30 Uhr, Fr. 07:00 Uhr- 13:00 Uhr)

1.4. Hädaabitelefoni number
Andmed pole kättesaadavad

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine
2.1. Aine või segu klassifitseerimine
Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Segu ei ole klassifitseeritud kui ohtlik vastavalt (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses [CLP].

2.2. Märgistuselemendid
Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Toode ei ole vastavalt EÜ direktiividele või siseriiklikele seadustele märgistuskohustuslik.

Ohulaused: —
Täiendavad ohutunnused
EUH208 Sisaldab 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Hoiatuslaused: —
* 2.3. Muud ohud

Muud kahjulikud mõjud:
Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.
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3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta
3.2. Segud
Ohtlikud koostisained / Ohtlik saaste / Stabilisaatorid:

Tootetähised Aine nimetus
Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Kontsentratsioon

CAS nr.: 8052-42-4
EÜ nr: 232-490-9
REACH-i nr:
01-2119480172-44-XXXX

Asphalt
Aineei ole klassifitseeritud kui ohtlik vastavalt (EÜ) nr 1272/2008
tähenduses [CLP].

31 – < 53,02
kaalu-%

CAS nr.: 2634-33-5
EÜ nr: 220-120-9
REACH-i nr:
01-2120761540-60-XXXX

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Eye Dam. 1 (H318),
Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

 Ettevaatust 
Spetsiifiline kontsentratsiooni piir (SCL)
Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05%

0 – < 0,02
kaalu-%

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vt osa 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed
4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
Üldine teave:
Õnnetusjuhtumi vöi halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata pakendit
või etiketti) Toimetada kannatanu ohutsoonist välja. Määrdunud, kemikaalist läbiimbunud riietus seljast
võtta. Kui isik on teadvusetu ja hingab korralikult, tuleb ta asetada teadvuseta inimese kõhuliasendisse ja
pöörduda arsti poole. Kannatanut ei tohi järelevalveta jätta.

Sissehingamisel:
Puudub vajadus eriliste meetmete rakendamiseks.

Nahale sattumisel:
Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep. Nahaärrituste korral pöörduda arsti poole.

Silmadega kokkupuute järel:
Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi 10 kuni 15 minutit voolava vee all ja pöörduda
silmaarsti poole.

Allaneelamisel:
Loputada suud. Anda väikeste lonksudena rohkelt vett juua (lahjendav efekt). Halva enesetunde korral
pöörduda arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju
Seni ei ole ühtegi sümptomit teada.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed
5.1. Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid:
Kustutuspulber, Süsinikdioksiid (CO2), Vaht

Sobimatud kustutusvahendid:
Tugev veejuga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud
Ohtlikud põlemissaadused:
Põlemisel tekib rohkelt tahma.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele
Kanda väliskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati ja kemikaalikindlat kaitseülikonda.

5.4. Lisateave
Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse.
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6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda
6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras
6.1.1. Tavapersonal
Isikukaitsemeetmed:
Juhatada inimesed ohutusse kohta. Kasutada isikukaitsevahendeid.

Kaitsevahendid:
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

6.1.2. Päästetöötajad
Isikukaitse:
Isikukaitse: vaata jagu 8

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Tõkestamiseks:
Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad).

Puhastamiseks:
Lahjendada rohke veega. Hoida saastunud pesuvesi alles ja viia jäätmekäitluskohta.

6.4. Viited muudele jagudele
Ohutu käsitsemine: vaata jagu 7 Isikukaitse: vaata jagu 8 Jäätmekäitlus: vaata jagu 13

6.5. Lisateave
Mahavoolanud toode kokku koguda.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine
7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud
Kaitsemeetmed
Ohutu käitlemise juhised:
Kasutada isikukaitsevahendeid (vt. 8 jagu).

Tuleohu ennetusmeetmed:
Erilised tuletõrjemeetmed ei ole vajalikud.

Andmed üldise tööstushügieeni kohta
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Vältida silma ja nahale sattumist.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Tehnilised abinõud ja ladustamistingimused:
Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest.
säilitustemperatuur: 5-35°C

Ladustamise klass (TRGS 510, Saksamaa): 12 – mittesüttivad vedelikud, mida ei saa liigitada ühegi
eespool nimetatud ladustamisklassi.
7.3. Erikasutus
Tööstusharude jaoks väljatöötatud lahendused:
Bituumenemulsioonid

GISCODE:
BBP10
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8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
8.1. Kontrolliparameetrid
8.1.1. Kokkupuute piirväärtused

Piirväärtuse
tüüp
(päritoluriik)

Aine nimetus ① töökeskkonna piirnorm pikaajalisel
kokkupuutel
② Töökeskkonna piirnorm lühiajalisel
kokkupuutel
③ Hetkväärtus
④ järelevalve- või jälgimismenetlus
⑤ Märkus

EE Asphalt
CAS nr.: 8052-42-4
EÜ nr: 232-490-9

① 5 mg/m³

8.1.2. Bioloogilised piirväärtused
Andmed pole kättesaadavad

8.1.3. Tuletatud mittetoimiva taseme (DNEL)/arvutusliku mittetoimiva sisalduse
(PNEC) väärtused
Andmed pole kättesaadavad

* 8.2. Kokkupuute ohjamine
8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll
Erilised tehnilised kaitseabinõud ei ole vajalikud.

8.2.2. Isikukaitse

Silmade-/näokaitse:
Külgkaitsega kaitseprillid EN 166

Nahakaitse:
Kanda testitud kaitsekindaid EN ISO 374 Sobiv materjal: NBR (Nitriilkummi) Kui kindaid on kavas uuesti
kasutada, tuleb need enne käest võtmist puhastada ja hoida hästi ventileeritavas kohas. Võtta arvesse
materjali läbimisaega ja omadusi.

Hingamisteede kaitsevahendid:
Hingamisteede kaitsevahendid on vajalikud: pihustusmeetod (Filtri tüüp: P 2 )

Muud kaitsemeetmed:
pihustusmeetod: Ühekordselt kasutatav kaitseülikond

8.2.3. Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

8.3. Lisateave
Üksikasjalikud juhised: vaata tehniliste andmete leht.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused
9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
Välimus
Füüsikaline olek: Pasta Värv: must
Lõhn: lõhnatu
Ohutuse seisukohast olulised andmed

Parameeter Väärtus juures
°C

① Meetod
② Märkus

pH 11 – 11,5 20 °C
Sulamispunkt määramata
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Parameeter Väärtus juures
°C

① Meetod
② Märkus

Külmumispunkt ≈ 0 °C
Keemise algpunkt ja keemisvahemik ≈ 100 °C
Lagunemistemperatuur määramata
Leekpunkt määramata
Aurustumiskiirus määramata
Isesüttimistemperatuur määramata
Ülemine/alumine süttivus- või
plahvatuspiir

määramata

Aururõhk määramata
Aurutihedus määramata
Tihedus 0,65 – 0,68 g/cm³ 20 °C
Suhteline tihedus määramata
Mahumass määramata
Lahustuvus vees segunev
Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) määramata
Viskoossus, dünaamiline määramata
Viskoossus, kinemaatiline määramata 40 °C

* 9.2. Muu teave
Ohtlik reaktsioon puudub, kui käsitseda ja säilitada vastavalt sätetele.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime
10.1. Reaktsioonivõime
Toode ei ole võimeline iseseisvalt põlema, kuid on siiski kergelt oksüdeeriv (aktiivhapniku sisaldus ca 2%).

10.2. Keemiline stabiilsus
Toode on soovitatud säilitus- ja kasutustingimustel ning temperatuuril keemiliselt stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus
Ohtlik reaktsioon puudub, kui käsitseda ja säilitada vastavalt sätetele.

* 10.4. Välditavad tingimused
Lisateave nõuetekohase ladustamise kohta: vt jaotist 7.

* 10.5. Kokkusobimatud materjalid
Lisateave nõuetekohase ladustamise kohta: vt jaotist 7.

10.6. Ohtlikud lagusaadused
Ei lagune, kui kasutada sihtotstarbel.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta
11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr
1272/2008

Aine nimetus Toksikoloogiline teave
Asphalt
CAS nr.: 8052-42-4
EÜ nr: 232-490-9

LD50 oraalne:
>5 000 mg/kg (Rott) Gestis

LD50 dermaalne:
>2 000 mg/kg (Küülik) Gestis

Akuutne oraalne toksilisus:
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Äge mürgisus nahale sattumisel:
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Äge mürgisus sissehingamisel:
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
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Nahka söövitav/ärritav:
pH-väärtuse tõttu (vaata 9. jagu) ei saa välistada naha ja silmade ärritust.

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav:
pH-väärtuse tõttu (vaata 9. jagu) ei saa välistada naha ja silmade ärritust.

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav:
Sisaldab 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Mutageensus sugurakkudele:
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus:
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus:
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude:
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude:
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus:
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

* 11.2. Teave muude ohtude kohta
Muu teave:
Ohtlik reaktsioon puudub, kui käsitseda ja säilitada vastavalt sätetele.

12. JAGU: Ökoloogiline teave
* 12.1. Toksilisus

Täiendav keskkonnamürgisust puudutav teave:
Segu kohta käivad andmed ei ole kättesaadavad.

* 12.2. Püsivus ja lagunduvus
Lisainformatsioon:
Segu kohta käivad andmed ei ole kättesaadavad.

* 12.3. Bioakumulatsioon
Biokontsentratsiooni tegur (BCF):
Segu kohta käivad andmed ei ole kättesaadavad.

* 12.4. Liikuvus pinnases
Segu kohta käivad andmed ei ole kättesaadavad.

* 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga
bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

* 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused
Andmed pole kättesaadavad

* 12.7. Muud kahjulikud mõjud
Segu kohta käivad andmed ei ole kättesaadavad.

13. JAGU: Jäätmekäitlus
13.1. Jäätmetöötlusmeetodid
Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

13.1.1. Toote/pakendi kahjutuks tegemine
Jäätmekoodid/jäätmemääratlused vastavalt EWC/AVV
Jäätmekood toode

08 04 10 Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09
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Jäätmekood pakend
08 04 10 Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09

Heitmekäitluse võimalused
Nõuetekohane jäätmekäitlus / Toode:
Jäätmekäitluse osas pidada nõu jäätmeluba omava jäätmete vastuvõtjaga.

Nõuetekohane jäätmekäitlus / Pakend:
Täielikult tühjendatud pakendid võib viia regenereerimisele.

14. JAGU: Veonõuded
Maismaavedu (ADR/RID) Siseveetransport (ADN) Merevedu (IMDG) Õhuvedu (ICAO-TI / IATA-

DGR)
14.1. ÜRO number või ID number
Ei ole ohtlik veos
veoeeskirjade tähenduses.

Ei ole ohtlik veos
veoeeskirjade tähenduses.

Ei ole ohtlik veos
veoeeskirjade tähenduses.

Ei ole ohtlik veos
veoeeskirjade tähenduses.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
Ei ole ohtlik veos
veoeeskirjade tähenduses.

Ei ole ohtlik veos
veoeeskirjade tähenduses.

Ei ole ohtlik veos
veoeeskirjade tähenduses.

Ei ole ohtlik veos
veoeeskirjade tähenduses.

14.3. Transpordi ohuklass(id)
mitteoluline mitteoluline mitteoluline mitteoluline
14.4. Pakendirühm
mitteoluline mitteoluline mitteoluline mitteoluline
14.5. Keskkonnaohud
mitteoluline mitteoluline mitteoluline mitteoluline
14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
mitteoluline mitteoluline mitteoluline mitteoluline

* 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni
dokumentidega

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid
* 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased

eeskirjad/õigusaktid
15.1.1. EL eeskirjad
Muud EL eeskirjad:
1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa
Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr
793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, alati kehtival kujul.
2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja
segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja
1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (Euroopa Liidu
Teataja L nr 353, 31.12.2008, muudetud kujul).
3. Komisjoni 28. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/830, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist
ja piiramist (REACH), muudetud kujul.
4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb
isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (Euroopa Liidu
Teataja L 81, 31.03.2016, lk 51).

15.1.2. Siseriiklikud eeskirjad
Andmed pole kättesaadavad

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud - see ei ole segu puhul nõutav.
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16. JAGU: Muu teave
* 16.1. Muutmisjuhised

2.3. Muud ohud
8.2. Kokkupuute ohjamine
9.2. Muu teave

10.4. Välditavad tingimused
10.5. Kokkusobimatud materjalid
11.2. Teave muude ohtude kohta
12.1. Toksilisus
12.2. Püsivus ja lagunduvus
12.3. Bioakumulatsioon
12.4. Liikuvus pinnases
12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused
12.7. Muud kahjulikud mõjud
14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid
16.1. Muutmisjuhised
16.2. Lühendid ja akronüümid
16.3. Olulisemad kirjandusviited ja andmeallikad

* 16.2. Lühendid ja akronüümid
Lühendite ja akronüümide jaoks vt: ECHA-Juhis teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise
kohta, ptk R.20 (tingimuste ja lühendite tabel).

* 16.3. Olulisemad kirjandusviited ja andmeallikad
Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

16.4. Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele
(EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Segu ei ole klassifitseeritud kui ohtlik vastavalt (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses [CLP].

16.5. Vastavalt R-, H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)
Ohulaused
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H315 Põhjustab nahaärritust.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H400 Väga mürgine veeorganismidele.

16.6. Koolitusjuhised
Jälgida etiketil esitatud kasutusjuhendit.

16.7. Lisateave
Sellel andmelehel olevad andmed vastavad trükkimineku ajal kehtivatele parimatele teadmistele.
Teabega antakse teile pidepunktid sellel andmelehel nimetatud toote ohutuks käsitsemiseks
hoiustamisel, töötlemisel, transportimisel ja käitlemisel. Andmeid ei saa üle kanda teisele tootele. Kui
toodet tembitakse, segatakse või töödeldakse teiste materjalidega või kui see läbib töötluse, ei või sellel
andmelehel olevaid andmeid, kui pole selgesõnaliselt teisiti nimetatud, kanda üle valmistatud uuele
materjalile. Järgige etiketil olevat kasutusjuhendit.

* Andmeid võrreldes eelmise versiooniga muudetud
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