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1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
1.1 Identifikator izdelka 
 
Trgovska oznaka   KNAUF Uniflott 
Slovenski prevod   KNAUF Uniflott 
Snov/zmes   zmes 
 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 
 
Identificirane uporabe:  Uniflott je specialna fugirna masa na osnovi gipsa. 
 
Odsvetovane uporabe:     - 
 
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 
 
Proizvajalec/dobavitelj:       Vnašalec v RS: 
Knauf Gips KG 
Postfach 10                                               
D-97343 Iphofen           
 
Tel. +49 09323/31-1000 
Fax +49 09323/31-277 
  
Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:  
Knauf-Direkt@Knauf.de  
 
1.4 Telefonska številka za nujne primere 
Infocentrala za zastrupitve in embrionalnotoksikologijo v Berlinu, telefon za klic v sili: +49 030-
19240 

      Klic v sili v Sloveniji: 112 
 

2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI 
 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 
 
Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES 
 
Izdelek ni razvrščen kot nevaren.   

 
2.2 Elementi etikete 
 
Razvrstitev na podlagi 1999/45/ES: 
 
Simbol:  odpade 
 

       R stavki:   odpade 
        
       S-stavki :     odpade 
 
       2.3. Druge nevarnosti 
 
      Ni podatka. 
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 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 
 
3.2. Zmesi 
 
Kemične lastnosti izdelka: Fugirna masa po DIN 1168 iz kalcijevega sulfata polhidrata (CaSO4 · 
½ H2O), apnenčeve moke, polivilnil-kopolimerata, celulozetra. 
 

Kemijsko ime EC št. Indeks 
št. 

REACH 
reg.št. 

CAS št. Ut.% Razvrstitev 
(Dir.67/548) 

Razvrstitev 
(Uredba 
1272/2008) 

- - - - - - - - 
 
 
Dodatne informacije    
Popoln tekst R stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
 
4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 
 
Pri vdihavanju:  - 
Ob stiku s očmi:  - 
Ob stiku s kožo:   - 

      Ob zaužitju: Piti obilo vode in se posvetovati z zdravnikom. 
       

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
 

Ni podatka.  
 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
 
Navodilo zdravniku    Ni podatka. 

 
5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

 
5.1 Sredstva za gašenje  
 
Primerna sredstva za gašenje  Vsa gasilna sredstva so primerna. Izdelek sam ne gori. 

 
Neprimerna sredstva za gašenje  - 
 
5.2 Posebne nevarnosti v      
zvezi s snovjo ali zmesjo 
 
Posebne nevarnosti   Jih ni. 
 
5.3 Nasvet za gasilce 
 
Posebna varovalna oprema  Ni potrebna. 
za gasilce  

 
6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

 
Splošne informacije    Niso potrebni. 
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 6.2 Okoljevarstveni ukrepi    

  
 Splošne informacije    Jih ni.  

 
   
 6.3 Metode in materiali za   Material poberite mehansko in ga odstranite v skladu s  

      zadrževanje in čiščenje   z oddelkom 13. V stiku z vodo se strdi. 
 

 6.4 Sklicevanje na druge oddelke 
 
 Ravnanje z odpadki   glej oddelek 13 
 

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 
 

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
 
Napotki za varno ravnanje  Pri strokovni uporabi niso potrebni nikakršni posebni ukrepi. 
                                                
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
 
Tehnični ukrepi/skladiščni   Skladiščiti v suhem prostoru.  
pogoji        
  

      7.3 Posebne končne uporabe    - 
 
 

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 
 

 8.1 Parametri nadzora 
 
Mejne vrednosti            
CAS: 7778-18-9, CaSO4 
MDK (Nemčija – TRGS 900) 6 mg/m3 alveolarna frakcija 
MV (Slovenija) 6 mg/m3 alveolarna frakcija 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti 
 
Tehnično/tehnološki nadzor  - 

 
Osebna zaščitna oprema 
 
Splošne informacije Upoštevati je potrebno splošne zaščitne in higienske ukrepe. 

 
Zaščita dihal      Pri obilnem prašenju se priporoča zaščitna maska za dihala P1. 

 
      Zaščita za oči/obraz Pri brizganju se priporoča uporaba zaščitnih očal. 
 
      Zaščita kože in telesa   - 
 

Zaščita rok   - 
 
Nadzor izpostavljenosti okolja  
 
Splošne informacije  Odstraniti v skladu z oddelkom 13. 

 
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
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Videz Prah 
Barva Bela, belo-bež, belo-siva 
Vonj Brez vonja 
Mejne vrednosti vonja - 
Termični razpad termični razpad mavca v CaSo4 in H2O nad 140 °C 

termični razpad mavca v CaO in SO3 nad 1000 °C 
Vrelišče/točka vrelišča - 
Tališče - 
Plamenišče - 
Temperatura vžiga - 
Zgornje/spodnje meje 
vnetljivosti ali eksplozivnosti 

- 

Parni tlak - 
Gostota pri 20oC ca. 2,7 kg/m3 
Topnost v vodi pri 20oC 3 g/l 
pH - 
Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda 

-  

Viskoznost - 
Eksplozivne lastnosti - 
Oksidativne lastnosti - 
Samovnetljivost - 

 
     9.2 Drugi podatki 
 

Ni podatka. 
 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 
 
     10.1 Reaktivnost  - 
 
     10.2 Kemijska stabilnost 
 
  Stabilnost     -  
 

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
 

Nevarne reakcije  Nobene nevarne reakcije niso poznane. 
 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti 
 

Pogoji, ki se jim je  Izogibati se je potrebno vlagi. 
treba izogniti   
 

10.5 Nezdružljivi materiali 
 
Materiali, ki se jim je - 
potrebno izogniti 
 

10.6 Nevarni produkti razgradnje 
 
      Nevarni produkti  Jih ni. 
      razgradnje    

 
11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 

       
(a) akutna strupenost;         - 
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(b) draženje;   - 
 
(c) jedkost;   - 
 
(d) preobčutljivost;   - 
 
(e) strupenost pri ponovljenih odmerkih;  - 
 
(f) rakotvornost;  - 
 
(g) mutagenost;  - 
 
(h) strupenost za razmnoževanje;  - 
 

12. EKOLOŠKI PODATKI 
 

12.1 Strupenost          -   
 
12.2 Obstojnost in razgradljivost  - 
 
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih - 
 
12.4 Mobilnost v tleh   - 
 
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB  - 
 
12.6 Drugi škodljivi učinki  Izdelek je ekološko neoporečen. 

 
 

13. ODSTRANJEVANJE 
 

13.1 Metoda ravnanja z odpadki 
 
Odpadki iz ostankov /   Ostankov izdelka ne izprazniti v odtok ali WC.  
neporabljeni izdelki     
 
Kontaminirana embalaža   Popolnoma izpraznjeno embalažo lahko oddamo v predelavo. 
 
Koda odpadka (EWC)  17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni 

pod 17 08 01 
 

17 09 04   Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja  
objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

 
Nacionalni predpisi glede odpadkov: 
- Zakon o varstvu okolja  
- Uredba o odpadkih  
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
 

14. PODATKI O PREVOZU 
 

Izdelek z vidika nacionalnih in mednarodnih predpisov ne predstavlja nevarnega blaga. 
 
15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

 
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 
 
Evropska unija 
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Dokument je usklajen z Uredbo 1907/2006/ES  in njenimi spremembami 
          
Nemčija:      Razred ogroženosti vode: 1 (lastna uvrstitev proizvajalca) 
 
Slovenija: 
- Zakon o kemikalijah  
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi  
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov  
- Zakon o varstvu okolja  
- Uredba o odpadkih  
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu  
 - Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu 

 
15.2 Ocena kemijske varnosti  ni podatka 

 
16. DRUGI PODATKI 

 
Vir varnostnega lista: prejšnji varnostni list z dne 09.10.2008 
 
Seznam relevantnih R stavkov, stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih 
stavkov   :   -  
 
Datum prejšnje izdaje varnostnega lista: 09.10.2008 
Revizijske spremembe: v obliki varnostnega lista zaradi Uredbe 1907/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in njene 
spremembe (Uredba 453/2010) 
 
Navedene informacije se nanašajo na naše znanje in izkušnje na dan izstavitve varnostnega lista 
in imajo namen opisati izdelek/pripravek z vidika varnostnih zahtev. Te navedbe pa ne predstavljajo 
zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Ne sme se jih niti spreminjati niti prenašati na druge 
izdelke/pripravke. 
Razlike med razvrščanjem na izdelku in razvrstitvijo v tem varnostnem listu lahko nastanejo zaradi 
sprememb prehodnih predpisov. 
 

Konec varnostnega lista 


