
 

 

 (MSDS)גיליון בטיחות 
 
 

 מסמך מזהה של החומר.. 1
 
 

 510שם המוצר:          לאריספלאסט ל.פ 
 תערובת בטון.    יישום:             

 חברה:                לאריספלסט בע"מ.

 8211202קריית גת  מיקוד  13רחוב הבונים       lכתובת

 08-6460321,פקס: 08-6204040    טלפון:   
         

 
 

 

 הרכב /מידע על המרכיבים.  2
 

 
 .תמיסה מימית של ליגנוסולפונטים,  פולימר אורגנימרכיבים:  

 
 בתוך המוצר יש חומרים המוגדרים כמסוכנים בכמות קטנה הלא מאפשרת לסווג את המוצר

 המוגמר כמסוכן.
 

)רשימת מצאי ארופאי מסחרי של תוכן הכימיקלים  – EINECS -כל מרכיבי החומר הנ"ל רשומים ב
 הקיימים. (

 ) רשימה ארופאית של תוכן כימיקלים חדשים(  ELINCS   -או ב
______________________________________________________________________ 

 זיהוי סיכונים.  3
 

 מסוכן.משמעותי לא 
 

 
 אמצעי סיוע ראשוני. 4

            

 לשטוף מיידית עם כמות כדולה של מים כמה דקות. להשיג ייעוץ      :     עיניים
 רפואי אם הגירוי ממושך.                     

 
 לשטוף ביסודיות עם סבון ומים או  בתחליב ניקוי מתאים.              עור:

 
 למקרה התרחשות לא סבירה. –)שאיפה( להזיז מחשיפה    :  אינהלציה

 
 לא לבלוע. לא לגרום להקאה. ובמידת הצורך –לשטוף עם מים החוצה    :   דרך הפה

 לגשת להבחנה רפואית.                     

 
 
 



 

 
 
 :אמצעי לחימה באש  .5
 

 :            בשום מידה, לא דליק, לא מתלקח.אמצעיי כיבוי מתאים
 

 :   בשום מידה.התלקחות מסוכנת מיוחדת
 

 בשום מידה. :            ציוד להגנה מיוחדת
 

 

 במקרים לא צפויים:.  6
 
 

 :       ללבוש בגדים מוגנים, כפפות, מגן עיניים/פנים.אמצעי זהירות אישיים
 

 :   לעקב כניסה לתעלה/ניקוז, מסלול/כיוון לתעלה.אמצעי זהירות סביבתיים
 

 להזיז בעזרת כל אמצעי אפשרי כדי לטהר ע"י השרייה    :                  הליך טיהור
 או ע"י ספיגה                                      

 

 
 :טיפול ואחסנה   .7
 

 למנוע מגע עם העור והעין.   : טיפול
 

 :  להגן מקור. לאחסן רחוק מחומצה.אחסנה

 
 חשיפה מבוקרת/ הגנה אישית:  .8
 

 :    אין צורך בממונה.חשיפה של העבודהגבול 

 
 אין הגדרה מסוימת , או ידוע  דרישה.     שליטה באמצעות מכשור מבוקר:

 
. משקפי בטיחות/משקפי   eg PVC)כפפות לא חדירות אטומות )   :                          ציוד הגנה אישי

 מגן.
 החלפת לבוש מזוהם וניקוי לפני שימוש חוזר.                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 תכונות כימיות ופיסקליות: .9
 

 נוזלי.                                    -מצב פיסיקלי 
 חום              צבע

 אופייני.                               ריח                                 
PH  (                :)8( ± 2) רכז 

  100 °C<                                :       ( C°נקודת רתיחה )
 
 

 שלילי            (: C°נקודת הבזק )סגור, 
 לא ישים     דליקות עצמי: 

 )%( לא ישים/מתאים תכונת התפוצצות:  
 שלילי תכונת חומציות:  

 )מים(              C          :      2.3° ) מעלות 20על    KPA)לחץ אדים
 C: 1.132° ), מעלות 20על צפיפות יחסית 
 חומר מסיס מסיסות מים: 

 

 

 :יציבות ומניעת תגובה .10
 

 יציב               :          יציבות
 .0( מתחת   C°:              טמפרטורות   )תנאים   למנוע
 גורמים  חומציות חזקים, חוזק חומצות,  בסיס אלקלי חזקים.    :          חומרים למנוע
 מרכיבי גופרית. -פירוק תרמי:    :            פירוק  מסוכן

 

 
 

 :אינפורמציה סבירה לרעילות .11
 

 הערכת הרעלים מבוססת על ידע של רעילות מרכיבים בחומרים.
 ,  LD50אוראל  

 
 אפקטים בריאותיים:

 
 עלול לגרום גירוי קל.על עיניים:                        

 סבירות נמוכה לנזק או גירוי במגע אקראי     על עור:
 .נדיפות נמוכה בחום הסביבה הופכת את השאיפה לבלתי סבירה    ע"י שאיפה:

 עלול לגרום לגירוי קל בפה, בגרון ובדרכי הבליעה   (: ע"י הכנסה לגוף)לפה
 גירוי עם העור יכול לחזור.                 : כרוני/ממושך

 

 
 (:אינפורמציה סביבתית) של איכות הסביבה.  12
 

 :  מועד שימוש מוכן  כמו שנועד, לסביבה לא עוינת צופים להשפעות  מראש.הערכה סביבתית
 

 נוזל נייד. מסיס במים.   :              ניידות
 



 

 
 

 לקחת בחשבון סילוק:.  13
  

 להיות בתאום עם חוק מקומי  ולאומי. סילוק חייב
 מוצר לא בשימוש:      סילוק  ע"י או דרך אתר קבלן מורשה של הרשויות. 

 
 בשביל מוצר לא בשימוש.  שימוש/חומר מזהם:  

 אפשרי ניקוי בקיטור/אדים ומחזור.אריזה:                      
 

 
 

 נתוני תובלה:.   14
 

 מוגדר כמסוכן לצורכי תובלה. לאמוצר זה 
______________________________________________________________________ 

 

 :הסדרת נתונים. 15
 תווית נתונים למסוכן.      
 

 חומר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן לאספקה.
 

 של הקהילה האירופית. EEC/91/155 הנחיית גיליון בטיחות  מונחה, 
 

______________________________________________________________________ 
 
 

 מידע נוסף: . 16
 

 נתונים ועצות ניתנו ליישום כאשר המוצר בשימוש קבוע ליישום או יישומים.
 המוצר לא נמכר כמתאים לשום יישום אחר . 

ל יכול להעלות את רמת הסיכונים שימוש של החומר ליישומים אחרים מזה שנרשם לגיליון הבטיחות הנ"
 לסיכונים שלא הוזכרו בגיליון הבטיחות הנ"ל.

החומר לא צריך להיות בשימוש אחר ושונה עבור יישום קבוע או יישומים אחרים מבלי לדרוש ייעוץ 
 ישראל. לאריספלסט ל.פ מחברת 

לנקוט בכל  הצעדים אם מוצר זה נרכש עבור אספקה לגורם שלישי לשימוש בעבודה, חובת הרוכשים 
 החיוניים הנדרשים להבטיח שכל אדם המטפל או משתמש במוצר בתנאי ורק  עם הנתונים מגיליון זה.

 זאת אחריות וחובה  של המעביד ליידע את העובדים ואחרים היכולים להיות מושפעים
 מכל חומר מסוכן המתואר מן הגיליון ובכל אמצעי הזהירות שצריכים לנקוט.

 
אינו מקנה ליצירה או החלפה של המשתמשים לצורך הערכה בריאותית והתקן בטיחות כמו  גיליון זה
 שנדרש.

 ישראל. לאריספלסט-העתקים נוספים של גיליון בטיחות זה ניתן להשיגו מ
 24/12/2006 מס':    SDS        24/12/2006 : הודפס בתאריך

 


