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Трговско име: Адинг Бетоконтакт 

1.Идентификација на супстанцата/смесата и компанијата

 Трговско име: Адинг Бетоконтакт 
 Употреба на 

супстанцата/смесата:
Структурна подлога наменета за изедначување и 
зголемување на прионливоста кај слабо впивливи 
мазни подлоги

 Производител: АДИНГ А.Д  Новоселски пат  (ул 1409) бр.11
 1060 Скопје, Р.Македонија
++389 2 2034-800
+389 2 2034-821, 2034-822
+389 2 2034-850, 2034-853

 Телефонски број за итни случаи: +389 2 3147-635
Токсиколошки информативен центар

2.Идентификација на опасност

 Класификација: Не е класифициран како опасен според  Регулативата 
1272/2008 (CLP)

3.Состав/информации за состојките

 Хемиска карактеризација: Водена дисперзија на винил кополимер

 Опасни компоненти: 
CAS:
EINECS:

/ /

4.Мерки за прва помош

 Општи информации: При ракување со овој материјал треба да се почитуваат 
општите хигиенски мерки за ракување со хемикалии.

 При контакт со кожа: Да се измие добро со вода и сапун. Да се отстрани 
контаминираната облека.

 При контакт со очи: Да се држат очите широко отворени неколку минути и да се 
испираат со големо количество на вода. Ако симптомите и 
понатаму се присутни да се консултира медицинско лице.

 По проголтување:  Да се измие устата со млаз на вода. Да се побара 
медицинска помош.
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5.Мерки за противпожарна заштита

 Соодветни средства за 
гаснење на огнот:

Средства за гаснење на околниот оган:пена,воден 
спреј,јаглерод диоксид.

 Ослободување на опасни 
продукти:

При случај на пожар може да ослободи штетни гасови/пареи.

 Заштитна опрема: Соодветна заштитна опрема.

6. Мерки во случај на хемиска несреќа

 Лични мерки за заштита: Да се обезбеди соодветна лична заштита. 

 Мерки за заштита на 
околината:

Да не се истура материјалот во околината,канализациони 
одводи,како и површински,проточни и подземни води.

 Методи за чистење: Доколку дојде до истурање на овој материјал да се собере 
со соодветен алат или апсорбирачки материјал и да се 
отстрани во посебно обележани контејнери согласно 
локалните регулативи.

7.Ракување и складирање

Ракување
 Мерки за безбедно 

ракување:
Да се избегне контакт со кожа и очи додека се ракува со овој 
производ.  Да се обезбеди вентилација доколку се работи во
затворена просторија.

  Заштитни мерки 
против оган и 
експлозија:

Не се потребни специјални мерки на заштита.

Складирање
 Услови за просториите 

и садовите за 
складирање:

Да се складира во оригинални амбалажа заштитени од 
директна изложеност на сончева светлина. Да се заштити 
производот од мрзнење. Просториите за складирање треба 
да бидат добро вентилирани.

8.Контрола на изложување/лична заштита

 Контрола на изложување Доколку се работи во затворена просторија да се обезбеди 
соодветна вентилација.

 Опрема за лична 
заштита

 Респираторна заштита: Не е потребна.

 Заштита на раце: Гумени ракавици.

 Заштита на очи: Заштитни очила.

 Заштита на кожа: Да се носи соодветна заштитна облека.
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9.Физички и хемиски карактеристики

 Општи информации
 Изглед:

               Форма: Пастозна маса
               Боја:  Теракотна

 рН вредност: /

 Густина:
 Сува маса:

(1,60 – 1,70) g/cm3  
(68.5 – 71.5)%

10.Стабилност и реактивност

 Хемиска стабилност: Производот е стабилен доколку се почитуваат дадените 
упатства за правилно складирање и ракување.

 Услови за избегнување: Ниски температури.

 Некомпатибилни 
материјали:

/

 Опасни производи при 
разградување:

Материјалот е стабилен при складирање и ракување според 
пропишаните правила. При горење се генерира: оксиди на 
јаглерод.

11.Токсиколошки информации

 Акутна 
токсичност:

/

 LD/LC50 вредности релевантни за класификација:

        Орално 
        Дермално

 При вдишување 

/
/
/

 Примарен иритирачки 
ефект

 на кожа Не се познати значителни ефекти или критични опасности.

 на очи Не се познати значителни ефекти или критични опасности.

 Осетливост: Не се познати значителни ефекти или критични опасности.
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12.Екотоксиколошки информации

 Токсичност:
 Токсичност за водени 

организми:
Производот може да биде токсичен за водени организми.

 Подвижност: Производот е растворлив во вода и е способен да се 
придвижи односно оддалечи од местото на ослободување.

 Истрајност и 
разградливост:

Производот содржи биоразградливи компоненти.

13. Третирање и отстранување на отпад

 Методи за третман на 
отпад

 Препорака: Да се отстранат согласно локалните регулативи.

 Онечистени пакувања
 Препорака: Користената амбалажа не смее да се користи за складирање

на вода за пиење и храна. Неупотребливата амбалажа 
откако добро ќе се исчисти може да се рециклира. 

14.Транспортни информации

Земјен транспорт ADR/RID (cross-border)
 Не подлежи на транспортните регулативи како опасен

Бродски транспорт IMDG
 Не подлежи на транспортните регулативи како опасен

Авионски транспорт ICAO-TI и  IATA-DGR:
 Не подлежи на транспортните регулативи како опасен

15.Регулаторни информации

 Овој продукт не е класифициран и означен како опасен според Глобалниот Хармонизациски
           Систем  (GHS).
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16.Други информации

Причини за издавање: Нов формат

Овој безбедносен лист го сумира нашето најдобро знаење за безбедносни и здравствени информации 
во врска со производот. Секој корисник треба да го прочита овој безбедносен лист и да ги земе во 
предвид дадените информации со цел истите да му послужат како упатство за безбедно ракување и 
употреба, како и складирање, транспорт и одлагање. Ако е потребно појаснување и понатамошна 
информација за да се обезбеди соодветна проценка на ризик, корисникот треба да контактира со оваа 
компанија. Дадените информации се однесуваат конкретно на дадениот производ, може да не бидат 
валидни доколку истиот се користи во комбинација со други материјали.Сите информации од овој 
безбедносен лист се точни и ажурни.
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