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BASF Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru. 
Dagsetning / Endurskoðað: 01.11.2019 Útgáfa: 2.0 
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Dagsetning prentunar 14.11.2019 
 
 
 
 
 

 

 

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins 

1.1. Vörukenni 
 

DEKA HRAD MURBLANDA 

 

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá 
 
Viðeigandi tilgreind notkun: Íðefni fyrir byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 
 

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins 
 

Fyrirtæki: 
BASF SE 
67056 Ludwigshafen 
GERMANY 
Unternehmensbereich Bauchemie 
 

 

Sími: +49 621 60-74354 
Netfang: info.construction-chemicals@basf.com 
___________________________________________________________________________ 

 
 

1.4. Neyðarsímanúmer 
 
Eitrunarmiðstöðin, 24-hour service 7 days a week 
+354 543 2222 
International emergency number: 
Sími: +49 180 2273-112 

 

2. LIÐUR: Hættugreining 

 

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar 
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Dagsetning prentunar 14.11.2019 
Eftirfarandi aðferðir hafa verið notaðar við flokkun blöndunnar: Framreikningur á styrkgildum 
hættulegu efnanna, byggður á niðurstöðum úr prófunum og í kjölfar sérfræðimats. Aðferðirnar sem 
eru notaðar eru tilgreindar í þeim niðurstöðum prófana sem um ræðir. 
 
 
Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Skin Corr./Irrit. 2 
Eye Dam./Irrit. 1 
STOT SE 3 (ertir öndunarfæri) 
 
H318, H315, H335 
 
Heildartexta fyrir flokkanir sem eru ekki gefnar upp í heild sinni er að finna í lið 16. 
 
 

2.2. Merkingaratriði 
 
Hnattsamræmt flokkunarkerfi, ESB (GHS) 
 
Skýringarmynd: 

  

       

 
Viðvörunarorð: 
Hætta 
 
Hættusetning: 
H318 Veldur alvarlegum augnskaða. 
H315 Veldur húðertingu. 
H335 Getur valdið ertingu í öndunarfærum 
 
Varnaðarsetning: 
P102 Geymist þar sem börn ná ekki til. 
 
Varnaðarsetningar (forvörn): 
P280 Notið hlífðarhanska/augnhlífar/andlitshlífar. 
P261 Gætið þess að anda ekki inn ryki. 
P264 Þvoið með miklu vatni og sápið vandlega eftir meðhöndlun. 
 
Varnaðarsetningar (viðbrögð): 
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Dagsetning prentunar 14.11.2019 
P305 + P351 + P338 BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. 

Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. 
P315 Leitið umsvifalaust læknis. 
P304 + P340 EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og hafið hann í 

stellingu sem léttir öndun. 
P302 + P352 BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið með miklu sápu og vatni. 
P332 + P313 Ef efnið ertir húð: Leitið læknis. 
P362 + P364 Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. 
 
Varnaðarsetningar (förgun): 
P501 Fargið innihaldi/íláti hjá á móttökustöð fyrir spilliefni. 
 
 
Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Íhlutur/-ir sem ákvarða hættu til merkingar: Cement, portland, chemicals 
 

2.3. Aðrar hættur 
 
Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Í þessum lið eru gefnar upplýsingar, ef við á, um aðrar hættur sem ekki koma fram í flokkuninni en 
geta átt sinn þátt í heildarhættu af efninu eða blöndunni.  
 

 

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni 

3.1. Efni 
 
Á ekki við 
 

3.2. Blöndur 
 

Efnafræðilegir eiginleikar 
 
umbreytt steinsteypa, steinlím 
 
Hættuleg innihaldsefni (GHS) 
Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 
 
Cement, portland, chemicals 

Innihald (W/W): >= 25 % - < 50 % 
CAS-númer: 65997-15-1 
EB-númer: 266-043-4 
 

Skin Corr./Irrit. 2 
Eye Dam./Irrit. 1 
STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.) 
H318, H315, H335 
 

 
Heildartexta fyrir flokkanir sem eru ekki gefnar upp í heild sinni, þar með taldir hættuflokkar og 
hættusetningar, er að finna í lið 16. 
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Dagsetning prentunar 14.11.2019 
 

 

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp 

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp 
Skyndihjálparfólk skal gæta að eigin öryggi. Farið úr fötum sem óhreinkast af efninu.  
 
Eftir innöndun: 
Eftir innöndun ryks. Róið viðkomandi, færið í ferskt loft. Ef vart verður við vandamál: Leitið 
læknishjálpar.  
 
Í snertingu við húð: 
Berist efnið á húð skal strax þvo með miklu vatni og sápu. Ekki má nota lífrænt leysiefni undir neinum 
kringumstæðum. Leitið læknishjálpar ef erting kemur fram.  
 
Í snertingu við augu: 
Haldið augnlokunum opnum og skolið augun í að minnsta kosti 15 mínútur með rennandi vatni, hafið 
samband við augnsérfræðing.  
 
Við inntöku: 
Skolið munn þegar í stað og drekkið síðan 200-300 ml af vatni. Hafið samband við lækni. Ekki 
framkalla uppköst nema samkvæmt ráðleggingum eitrunarmiðstöðvar eða læknis.  
 
 

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin 
Einkenni: Lýsingu á helstu þekktu einkennum og áhrifum er að finna á merkingunni (sjá lið 2) og/eða 
í 11. lið. 
 
 

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á 
Meðhöndlun: Meðhöndlið með tilliti til einkenna (afmengun, lífsmörk), ekkert sértækt móteitur er 
þekkt.  

 

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða 

5.1. Slökkvibúnaður 
Viðbótarupplýsingar:  
Varan sjálf er eldtraust. Aðeins getur kviknað í umbúðaefninu. Hefðbundin slökkviefni eru 
fullnægjandi. 
 

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar 
 
Varan er hvorki brennanleg né sprengifim. Engin sérstök hætta þekkt.  
 

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn 
Sérstakur hlífðarbúnaður:  
Notið séröndunarbúnað.  
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Dagsetning prentunar 14.11.2019 
Frekari upplýsingar:  
Varan sjálf er ekki eldfim; íhuga skal slökkviaðferðir fyrir nærliggjandi svæði. Áhættustigið fer eftir 
brennandi efninu og aðstæðum við eldsvoða. Fargið leifum eftir eldsvoða og menguðu slökkvivatni í 
samræmi við opinberar reglugerðir.  
 

 

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni 

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir 
Forðist rykmyndun. Forðist snertingu við húð og augu. Notið hlífðarfatnað. Meðhöndlið í samræmi við 
hreinlætisvenjur fyrir byggingarefni og varúðarráðstafanir.  
 

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins 
Má ekki losa í niðurföll/yfirborðsvatn/grunnvatn.  
 

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar 
Sópið/mokið upp.  
 

6.4. Tilvísun í aðra liði 
Upplýsingar varðandi váhrifavarnir/persónuhlífar og förgun er að finna í liðum 8 og 13. 
 

 

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla 

7.1. Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun 
Forðist rykmyndun. Steinsteypan í þessari vöru hvarfast basískt þegar hún kemst í snertingu við vatn 
eða raka. Þetta getur valdið alvarlegri ertingu í húð eða slímhúð. Raki í húð eða slímhúð nægir til að 
valda þessu efnahvarfi. Því skal forðast langvarandi beina snertingu v Forðist innöndun ryks. Forðist 
snertingu við húð. Hellið undan vindstefnu þegar pokar eru tæmdir ofan í búnaðinn og komið í veg 
fyrir að eitthvað falli út fyrir eins og hægt er. Þegar staðbundin loftræsting er ekki til staðar verður að 
verja öndunarfæri þegar miklu magni efnis er hellt af.  
 
Bruna- og sprengivarnir: 
Engar sérstakar varúðarráðstafanir eru nauðsynlegar.  
 

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika 
Frekari upplýsingar um geymsluaðstæður: Geymið ílát vel lukt á þurrum stað.  
 

7.3. Sértæk, endanleg notkun 
Fylgja skal ráðleggingunum sem nefndar eru í þessum 7. lið vegna viðeigandi tilgreindrar notkunar 
sem talin er upp í 1. lið.  
 

 

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar 

8.1. Takmörkunarfæribreytur 
 
Efnisþættir með viðmiðunarmörk fyrir líffræðileg váhrif í starfi 
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65997-15-1: Cement, portland, chemicals 
 TWA value 10 mg/m3 (OEL (IS)), Heildarmagn ryks 
 TWA value 5 mg/m3 (OEL (IS)), Örfínt ryk 
14808-60-7: Quartz (SiO2) 
 TWA value 0,3 mg/m3 (OEL (IS)), Heildarmagn ryks 
 TWA value 0,1 mg/m3 (OEL (IS)), Örfínt ryk 
 

8.2. Váhrifavarnir 

Persónuhlífar 

Öndunarhlífar: 
Notið öndunarhlífar ef rykmyndun á sér stað. (Particle filter EN 143 P2 or FFP2) 
 
Hlífðarbúnaður fyrir hendur: 
bómullarhanskar með nítrílhúðun (t.d. EN 388, 374) 
 
Augnhlífar: 
Þétt hlífðargleraugu (gleraugu með slettuhlífum) (t.d. EN 166) 
 
Hlífðarbúnaður fyrir líkama: 
Velja skal hlífðarbúnað fyrir líkama í samræmi við starfsemisstig og váhrif., léttur hlífðarfatnaður 
 
Almennar öryggis- og hreinlætisráðstafanir 
Forðist snertingu við húð, augu og fatnað. Forðist innöndun ryks. Nota skal lokaðan vinnufatnað og 
hlífðarhanska til að koma í veg fyrir mengun við meðhöndlun. Meðhöndlið í samræmi við 
hreinlætisvenjur fyrir byggingarefni og varúðarráðstafanir. Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við 
notkun. Þvoið hendur og/eða andlit fyrir vinnuhlé og í lok vaktar. Hreinsa skal húðina og bera á 
húðverndarvörur í lok vaktar. Hlífðarhanskana verður að skoða reglulega og fyrir hverja notkun. 
Skiptið um ef nauðsyn krefur (t.d. leki vegna nálarstungugats). Farið strax úr fötum sem óhreinkast af 
efninu og þvoið fyrir næstu notkun eða fargið þeim ef nauðsyn krefur.  
 

 

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar 

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika 
 
Form:  duft 
Litur:  ýmsar litir  
Lykt: vörulýsing 
Lyktarmörk:  

Ekki ákvarðað vegna hugsanlegrar 
heilbrigðishættu við innöndun. 

 

pH-gildi: u.þ.b. 12 
(20 °C)  

 

Bræðslumark:  
á ekki við 
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Blossamark:  

Varan hefur ekki verið prófuð. 
 

uppgufunarhraði:  
Varan er órokgjarnt fast efni. 

 

Eldfimi: ekki ákvarðað  
Eldfimi úðavara:  

á ekki við, varan myndar ekki eldfima 
úða 

 

Neðri sprengimörk:   
falla brott 

 

Efri sprengimörk:  
Samkvæmt reynslu okkar af vörunni 
og þekkingu okkar á samsetningu 
hennar er ekki búist við neinni hættu, 
svo framarlega sem varan er notuð 
með réttum hætti og í samræmi við 
fyrirhugaða notkun. 

 

Gufuþrýstingur:  
Varan hefur ekki verið prófuð. 

 

Eðlismassi gufu (andrúmsloft):  
Varan er órokgjarnt fast efni. 

 

Vatnsleysni: getur tvístrast  
Deilistuðull fyrir n-oktanól/vatn (log Kow):  

á ekki við 
 

Sjálfsíkviknun: ekki sjálfkviknandi 
 

 

Varmaniðurbrot: Ekkert niðurbrot við geymslu og meðhöndlun í samræmi við 
fyrirmæli/ábendingar.  

Skriðseigja:  
á ekki við, varan er fast efni 

 

Sprengihætta: ekki sprengifimt  
Eldhvetjandi eiginleikar: útbreiðir ekki eld  
 

9.2. Aðrar upplýsingar 
 
Sjálfhitunargeta: Rannsókn er óþörf. 

 
 

Rúmþyngd: 1.800 - 2.400 kg/m3   
Aðrar upplýsingar: 
Ef nauðsyn krefur eru upplýsingar um aðrar eðlis- og efnafræðilegar breytur gefnar upp í þessum lið. 

 

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni 

10.1. Hvarfgirni 
Engin hættuleg efnahvörf við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar. 
 
 
Ætandi fyrir málma: Engin ætandi áhrif á málm.  
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10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki 
Varan er stöðug við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.  
 

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi 
Varan er stöðug við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.  
 

10.4. Skilyrði sem ber að varast 
Sjá 7. lið á öryggisblaðinu – meðhöndlun og geymsla.  
 

10.5. Ósamrýmanleg efni 
 
Efni sem ber að forðast:  
sterkir basar, sterkar sýrur 
 

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni 
 
Hættuleg niðurbrotsefni: 
Engin hættuleg niðurbrotsefni við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar. 

 

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar 

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif 
 
Bráð eiturhrif 
 
Mat á bráðum eiturhrifum: 
Nánast án eiturs eftir staka inntöku. Nánast án eiturs eftir staka húðsnertingu. Nánast án eiturs við 
innöndun. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af eiginleikum stöku 
efnisþáttanna.  
 
Erting 
 
Mat á ertandi áhrifum: 
Veldur ertingu í snertingu við húð. Getur valdið alvarlegum augnskaða.  
 
 
Upplýsingar um: Cement, portland, chemicals 
Tilraunagögn/útreiknuð gögn: 
Húðæting/húðerting kanína: Ertandi. 

---------------------------------- 
 
Upplýsingar um: Cement, portland, chemicals 
Tilraunagögn/útreiknuð gögn: 
Alvarlegur augnskaði/erting kanína: varanlegur skaði 
---------------------------------- 
 
Næming öndunarfæra/húðar 
 
Mat á næmingu: 
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Ekkert bendir til húðnæmandi áhrifa. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin hefur verið leidd af 
eiginleikum stöku efnisþáttanna.  
 
Magn krómats í vörunni hefur verið minnkað. Ólíklegt er að krómat valdi ofnæmi ef varan er notuð 
innan uppgefins geymslutíma.  
 
Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur 
 
Mat á stökkbreytandi áhrifum: 
Efnafræðileg bygging efnisins bendir ekki til þess að setja þurfi fram sérstaka viðvörun vegna slíkra 
áhrifa. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.  
 
Krabbameinsvaldandi áhrif 
 
Mat á krabbameinsvaldandi áhrifum: 
Efnafræðileg bygging efnisins bendir ekki til þess að setja þurfi fram sérstaka viðvörun vegna slíkra 
áhrifa. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.  
 
Eiturhrif á æxlun 
 
Mat á eiturhrifum á æxlun: 
Efnafræðileg bygging efnisins bendir ekki til þess að setja þurfi fram sérstaka viðvörun vegna slíkra 
áhrifa. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.  
 
Eiturhrif á þroskun 
 
Mat á vansköpunaráhrifum: 
Efnafræðileg bygging efnisins bendir ekki til þess að setja þurfi fram sérstaka viðvörun vegna slíkra 
áhrifa. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.  
 
Sértæk eiturhrif á marklíffæri (váhrif í eitt skipti) 
 
Mat á stökum sértækum eiturhrifum á marklíffæri (STOT):  
Veldur tímabundinni ertingu í öndunarvegi.  
 
 
Eiturhrif við endurtekna skammta og sértæk eiturhrif á marklíffæri (endurtekin váhrif) 
 
Mat á eiturhrifum við endurtekna skammta: 
Engin áreiðanleg gögn voru fyrirliggjandi varðandi eiturhrif við endurtekna skammta. Samkvæmt 
fyrirliggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.  
 
Þessi vara inniheldur kristallað kísiltvíoxíð (kvars). Langvarandi eða endurtekin innöndun á örfínni 
kristallaðri kísl getur valdið kísillunga. Örfínt ryk er < 1 %. Því á flokkun vegna eiturhrifa við innöndun 
ekki við.  
 
ásvelgingarhætta 
 
Ekki búist við neinni ásvelgingarhættu. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Síða: 10/14 

BASF Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru. 
Dagsetning / Endurskoðað: 01.11.2019 Útgáfa: 2.0 
Dagsetning fyrri útgáfu: 14.08.2017 Fyrri útgáfu: 1.1 
Vara: DEKA HRAD MURBLANDA 

(Auðkennisnr. 30437836/SDS_GEN_IS/IS) 

Dagsetning prentunar 14.11.2019 
 
Aðrar viðeigandi upplýsingar um eiturhrif 
 
Samkvæmt reynslu okkar og fyrirliggjandi gögnum er ekki búist við neinum skaðlegum áhrifum á 
heilbrigði ef varan er meðhöndluð í samræmi við ráðleggingar og með viðeigandi 
varúðarráðstöfunum fyrir notendur. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingarnar um eiturefnafræði 
hafa verið leiddar af eiginleikum stöku efnisþáttanna.  

 

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar 

12.1. Eiturhrif 
 
Mat á eiturhrifum á lífríki í vatni: 
Miklar líkur eru á að varan hafi ekki bráð skaðleg áhrif á vatnalífverur.  
Varan veldur breytingum á sýrustigi. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki 
uppfyllt.  
 

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki 
 
Mat á lífniðurbroti og eyðingu (H2O): 
Ólífræn vara sem ekki er hægt að fjarlægja úr vatni með lífrænum hreinsunaraðferðum. Varan er 
lítillega vatnsleysanleg. Hægt er að fjarlægja hana að mestu leyti úr vatni með ólífrænum ferlum, t.d. 
vélrænni aðgreiningu.  
 
Á ekki við um ólífræn efni.  
 
Upplýsingar um eyðingu: 
ekki ákvarðað  
 

12.3. Uppsöfnun í lífverum 
 
Mat á mögulegri uppsöfnun í lífverum: 
Varan verður ekki auðveldlega lífaðgengileg sökum þéttleika hennar og óleysanleika í vatni.  
 

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi 
 
Mat á flutningi á milli umhverfishólfa: 
Rokgirni: Efnið gufar ekki upp í andrúmsloftið frá vatnsyfirborðinu.  
Ásog í jarðveg: Ásog í fastar jarðvegsagnir er líklegt í kjölfar váhrifa á jarðveg og því er ekki búist við 
mengun grunnvatns.  
 

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum 
 
Varan inniheldur hvorki efni sem uppfyllir PBT-viðmið (þrávirkt/safnast fyrir í lífverum/eitrað) né vPvB-
viðmið (mjög þrávirkt/safnast fyrir í lífverum í miklum mæli).  
 

12.6. Önnur skaðleg áhrif 
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Varan inniheldur ekki efni sem skráð eru í reglugerð (EB) nr. 1005/2009 um efni sem eyða 
ósonlaginu.  
 

12.7. Viðbótarupplýsingar 
 
Aðrar visteiturefnafræðilegar ráðleggingar: 
Losið vöruna ekki eftirlitslaust út í umhverfið. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingarnar um 
visteiturefnafræði hafa verið leiddar af eiginleikum stöku efnisþáttanna.  

 

13. LIÐUR: Förgun 

 

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs 
 
Fylgið lögum á hverjum stað. 
Farga skal leifum á sama hátt og efninu/vörunni. 
 
 
Mengaðar umbúðir: 
Umbúðir sem hafa verið tæmdar að mega fara í endurvinnslu. 
 

 

14. LIÐUR: Upplýsingar varðandi flutninga 

 
Flutningar á landi 
 
ADR 

UN-númer: Á ekki við 
Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við 
Hættuflokkur eða -flokkar 
vegna flutninga: 

Á ekki við 

Pökkunarflokkur: Á ekki við 
Umhverfishættur: Á ekki við 
Sérstakar 
varúðarráðstafanir fyrir 
notanda 

Ekkert þekkt 

 
RID 

UN-númer: Á ekki við 
Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við 
Hættuflokkur eða -flokkar 
vegna flutninga: 

Á ekki við 

Pökkunarflokkur: Á ekki við 
Umhverfishættur: Á ekki við 
Sérstakar 
varúðarráðstafanir fyrir 
notanda 

Ekkert þekkt 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Síða: 12/14 

BASF Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru. 
Dagsetning / Endurskoðað: 01.11.2019 Útgáfa: 2.0 
Dagsetning fyrri útgáfu: 14.08.2017 Fyrri útgáfu: 1.1 
Vara: DEKA HRAD MURBLANDA 

(Auðkennisnr. 30437836/SDS_GEN_IS/IS) 

Dagsetning prentunar 14.11.2019 
 
 
Flutningar á skipgengum vatnaleiðum 
ADN 

UN-númer: Á ekki við 
Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við 
Hættuflokkur eða -flokkar 
vegna flutninga: 

Á ekki við 

Pökkunarflokkur: Á ekki við 
Umhverfishættur: Á ekki við 
Sérstakar 
varúðarráðstafanir fyrir 
notanda: 

Ekkert þekkt 

 
 
Skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum 
Ekki metið 
 
 
Sjóflutningar 
 
IMDG 
 

 Sea transport 
 
IMDG 
 

 

UN-númer: Á ekki við UN number: Not applicable 
Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við UN proper shipping 

name: 
Not applicable 

Hættuflokkur eða -flokkar 
vegna flutninga: 

Á ekki við Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Pökkunarflokkur: Á ekki við Packing group: Not applicable 
Umhverfishættur: Á ekki við Environmental 

hazards: 
Not applicable 

Sérstakar 
varúðarráðstafanir fyrir 
notanda 

Ekkert þekkt Special precautions 
for user 

None known 

 
 
Flutningar í lofti 
 
IATA/ICAO 
 

 Air transport 
 
IATA/ICAO 
 

 

UN-númer: Á ekki við UN number: Not applicable 
Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við UN proper shipping 

name: 
Not applicable 

Hættuflokkur eða -flokkar 
vegna flutninga: 

Á ekki við Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Pökkunarflokkur: Á ekki við Packing group: Not applicable 
Umhverfishættur: Á ekki við Environmental 

hazards: 
Not applicable 

Sérstakar Ekkert þekkt Special precautions None known 
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varúðarráðstafanir fyrir 
notanda 

for user 

 
 

14.1. UN-númer 
Sjá samsvarandi skráningu á „UN-númeri“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan. 
 

14.2. Rétt UN-sendingarheiti 
Sjá samsvarandi skráningu á „réttu UN-sendingarheiti“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að 
ofan. 
 

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga 
Sjá samsvarandi skráningu á „flutningshættuflokki/-um“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að 
ofan. 
 

14.4. Pökkunarflokkur 
Sjá samsvarandi skráningu á „pökkunarflokki“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan. 
 

14.5. Umhverfishættur 
Sjá samsvarandi skráningu á „umhverfishættum“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan. 
 

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda 
Sjá samsvarandi skráningu á „sérstökum varúðarráðstöfunum fyrir notanda“ fyrir viðkomandi 
reglugerðir í töflunum að ofan. 
 
 

14.7. Flutningar búlkafarms skv. II. 
viðauka við MARPOL-samninginn frá 
´73/78 og IBC-kóðanum 

 

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL and the IBC Code 

 

Reglugerð: Ekki metið Regulation: Not evaluated 
Flutningur samþykktur: Ekki metið Shipment approved: Not evaluated 
Mengunarheiti: Ekki metið Pollution name: Not evaluated 
Mengunarflokkur: Ekki metið Pollution category: Not evaluated 
Gerð skips: Ekki metið Ship Type: Not evaluated 

 

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk 

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og 
umhverfis 
 
 
Tilskipun 2012/18/ESB - Varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna (ESB): 
Skráð í ofangreindri reglugerð: nei 
 
Ef aðrar upplýsingar varðandi regluverk en þær sem gefnar eru upp á þessu öryggisblaði gilda má 
finna lýsingu á þeim í þessum undirlið. 
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15.2. Efnaöryggismat 
 
Efnaöryggismats ekki krafist 

 

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar 

 
Heildartexti fyrir flokkanir, þar með taldir hættuflokkar og hættusetningar, ef fram koma í lið 2 eða 3: 
Skin Corr./Irrit. Húðæting/húðerting 
Eye Dam./Irrit. Alvarlegur augnskaði/augnerting 
STOT SE Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti 
H318 Veldur alvarlegum augnskaða. 
H315 Veldur húðertingu. 
H335 Getur valdið ertingu í öndunarfærum 

 
Skammstafanir 
ADR = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum. ADN-reglurnar = Reglur um 
millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum.  ATE = Matsgildi bráðra eiturhrifa. 
CAO = Cargo Aircraft Only Label. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Reglugerð um flokkun 
merkinga, umbúðamerkingar og pökkun.  DIN = Þýska staðlastofnunin.  DNEL = Afleidd áhrifaleysismörk.  
EC50 = Miðgildi fyrir hrifstyrk sem er banvænn fyrir 50% almennings.  EB = Evrópubandalögin.  EN = 
Evrópskur staðall.  IARC = Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin.  IATA = Alþjóðasamband flugfélaga.  
IBC-kóði = Kóði fyrir millibúlkaílát.  IMDG = Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning.  ISO = 
Alþjóðlegu staðlasamtökin.  STEL = Skammtímaáhrif viðmiðunarmörk.  LC50 = Miðgildi fyrir styrk sem er 
banvænn fyrir 50% almennings.  LD50 = Miðgildi fyrir skammt sem er banvænn fyrir 50% almennings.  
MAK = Mesti ásættanlegi styrkur.  MARPOL = Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum.  
NEN = Hollenska staðlastofnunin.  OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Efnahags- og 
framfarastofnunin.  PBT = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð.  PNEC = Innihald þar 
sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg. ppm = parts per million. RID-reglurnar = Reglur um millilandaflutninga 
á hættulegum farmi með járnbrautum.  TWA = Meðaltal fyrir tíma og þyngd.  UN-númer = UN-númer við 
flutninga. vPvB = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli. 
 
 
 
Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eru byggðar á vitneskju okkar og reynslu á þeim tíma sem þetta er 
ritað og lýsa vörunni eingöngu með tilliti til öryggisráðstafana. Þetta öryggisblað er hvorki 
greiningarvottorð (CoA) né tæknilýsingarblað og skal ekki r 
 

Lóðréttar línur á vinstri spássíu gefa til kynna breytingar frá fyrri útgáfu. 
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