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1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

Blitzzement

1.1. Produkta identifikators

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vielas/maisījuma lietošanas veids

Pildvielas, špakteļtepes, ģipsis, modelēšanas māls

Nav, izmantot ka paredzets.

Lietošana, no kuras ieteicams izvairīties

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Meffert AG FarbwerkeFirmas nosaukums:

Iela: Sandweg 15

Vieta: D-55543 Bad Kreuznach

Telefons: Telefakss:+49 671 870-0 +49 671 870-397

info@meffert.comE-pasts:

Regulativo lietu departamentsPersona izziņām: +49 671 870-310Telefons:

E-pasts: SDB@meffert.com

www.meffert.comInternet:

00 800 63333782 no pirmdienas lidz piektdienai plkst. 7.30 - 20.00, sestdien 

9.00 - 20.00.

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt 

ārkārtas situācijās:

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Regula (EK) Nr. 1272/2008

Bīstamības klases:

Kodīgs/kairinošs ādai: Skin Irrit. 2

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums: Eye Dam. 1

Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība: STOT SE 3

Bīstamības paziņojumi:

Kairina ādu.

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

2.2. Etiķetes elementi

Regula (EK) Nr. 1272/2008

Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē
Baltā Portlandcementa klinkera

kalcija dihydroxide

Signālvārds: Bīstami

Piktogrammas:

H315 Kairina ādu.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Brīdinājuma uzraksti

P102 Sargāt no bērniem.

Drošības prasību apzīmējumi
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P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus/dzirdes 

aizsarglīdzekļus.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja 

tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P315 Nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.

P362+P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu 

elpošanu.

P501 Atbrīvojieties no satura/iepakojuma pienācīgā pārstrādes vai iznīcināšanas vietā.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

DaļaNosaukumsCAS Nr.

EK Nr. Indeksa Nr. REACH Nr.

GHS Klasifikācija

45 - < 50 %65997-15-1 Baltā Portlandcementa klinkera

266-043-4

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

1 - < 3 %1305-62-0 kalcija dihydroxide

215-137-3 01-2119472121-45

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

H un EUH frāžu teksts: skatiet 16. iedaļā.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Pirmās palīdzības sniedzējam: Ievērojiet personīgo drošību!

Vispārējie norādījumi

Nodrošiniet svaigu gaisu. Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Lūdziet palīdzību 

mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.

Ja ieelpots

Saskares ar ādu gadījumā - nekavējoties noģērbiet nosmērētās, samitrinātās drēbes un nomazgājiet ādu ar 

lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Izmazgājiet nosmērēto apģērbu pirms lietojiet to atkal.  Acu kairinājuma 

gadījumos vērsieties pie ārsta.

Ja nokļūst uz ādas

IEKLUSTOT ACIS: Izraisa acu kairinājumu. Nepakļaut berzei.  Saskares ar acīm gadījumā nekavējoties veiciet 

skalošanu 10 līdz 15 minūtes zem tekoša ūdens, acu plakstiņiem esot atvērtiem, un pēc tam vērsieties pie acu 

ārsta. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties uzmanīgi un 

rūpīgi izskalojiet ar acu dušu vai ūdeni.

Ja nokļūst acīs

NEIZRAISĪT vemšanu. Norīšanas gadījumā izskalojiet muti ar lielu daudzumu ūdens (tikai gadījumos, ja 

persona ir pie samaņas) un nekavējoties izsauciet ārstu.

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.

Ja norīts

Iespiešanas datums: 19.08.2021 Revīzijas numurs: 10,1 - Aizstāj versiju: 10,0 LV



saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Drošības datu lapa
Meffert AG Farbwerke

Blitzzement

Pārskatīšanas datums: 03.08.2020 Materiāla numurs: 20003044300000 Lappuse 3 / 8-st

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Ietekmes, Simptomi:  Apraksts - 2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana, 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija.

Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums 

veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja 

iespējams, uzrādīt marķējumu).

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Produkts pats nav degošs. Pielāgojiet ugunsdzēšanas pasākumus attiecīgajai videi.

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā var rasties: putekli.  Izvairieties no putekļu rašanās. Reaģē ar : Ūdens  sārmains

Īpaši pasākumi nav nepieciešami. Savāciet piesārņoto uguns dzēšanai izmantoto ūdeni atsevišķi. Tas nedrīkst 

nonākt kanalizācijā. Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Piesārņoto ugunsdzēšanas ūdeni savāciet atsevišķi. Neļaujiet nonākt kanalizācijā vai ūdeņos.

Papildus norādījumi

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. Izvairieties no putekļu rašanās. Saskarsme ar ādu Izvairieties no 

saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Izvairīties no saskares.  

Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8

Vispārīgā informācija

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi 

ūdens vidē. Papildus jāievēro nacionālie spēkā esošie noteikumi! Upju, ezeru vai notekudenu piesarnojuma 

gadijuma informejiet par to attiecigas iestades saskana ar vietejiem likumiem.

6.2. Vides drošības pasākumi

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus. Savākšanai izmantojiet autorizētu rūpniecības 

putekļu sūcēju. Izvairieties no putekļu rašanās. Virsmu vai apģērbu tīrīšanai neizmantojiet birstes vai saspiestu 

gaisu. Izmantojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

Savākto vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.

Cita informācija

Droša lietošana: skatiet iedaļa 7 

Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8 

Atkritumu utilizācija: skatiet iedaļa 13

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju kritiskajās vietās un lokālu nosūkšanu. Izvairieties no putekļu rašanās. 

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Nepieļaut nokļūšanu acīs. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. Darba vietā ir 

aizliegts ēst, dzert, smēķēt vai smēķēt. 0

Norādījumi drošai lietošanai

Īpaši drošības pasākumi nav nepieciešami.

Norādījumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai
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Produkte nach Ablauf der angegebenen Lagerungsdauer nicht mehr verwenden, da die Wirkung des 

enthaltenen Reduktionsmittels nachlässt und der Gehalt an löslichem Chrom(VI) den Grenzwert überschreiten 

kann. In diesen Fällen kann sich aufgrund des in dem Produkt enthaltenen wasserlöslichen Chromats bei 

anhaltendem Kontakt eine allergische Chromatdermatitis entwickeln.

Papildus norādījumi

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Sargāt no bērniem. Uzglabājiet sausā un vēsā vietā. Tvertni stingri noslēgt. Materiāls nav piemērots 

konteineriem/iekārtām:  Viegls metāls

Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

Norādījumi par uzglabāšanu kopējā noliktavas telpā

Turiet iepakojumu sausu un stingri noslēgtu, lai izvairītos no piesārņošanas un mitruma uzsūkšanas. Sargat no 

stipri skabiem un sarmainam vielam, ka ari oksidetajiem. Izvairities no atdzi  anas zem 0 ° C.

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Pildvielas, špakteļtepes, ģipsis, modelēšanas māls

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā

Maksimumaierob

ežošana

šķ./cm³mg/m³ml/m³NosaukumsCAS Nr. piez.

AER (8 h)Cements (portlandcements)65997-15-1 6

AER (8 h)-Kalcija hidroksīds (kalcija dihidroksīds) - 

Frakcija, kas var nonākt elpceļos

1305-62-0 1

īslaicīgi (15 min)- 4

8.2. Iedarbības pārvaldība

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Izmazgājiet nosmērēto apģērbu pirms lietojiet to atkal. Pirms 

pārtraukumiem un pēc darba nomazgājiet rokas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Nepieļaut nokļūšanu acīs. 

Darba vietā ir aizliegts ēst, dzert, smēķēt vai smēķēt. Pirms rīkojieties ar produktu, uzsmērējiet ķermeņa 

aizsargkrēmu. Nodrošiniet atbilstošu mazgāšanās aprīkojumu

Pasākumi aizsardzībai un higiēnai

Izsmidzinot lietot aizsargbrilles.

putekļu rašanās: Izmantojiet cie i piegulo as aizsargbrilles. 

DIN EN 166

Acu/sejas aizsardzība

Izmantot aizsargcimdus. Atbilstošs materiāls: NBR (Nitrila gumija) Ja nepiecie  ams, izmantojiet kokvilnas 

apak ejos cimdus. Caurspie anas laiks> 480 min. Cimdu materiāla biezums: 0,15mm

Roku aizsardzība

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. Izvēloties aizsargapģērbu ir jāievēro, lai skausts un apakšdelmu locītavas 

ir pasargātas no saskares ar produktu.

Ādas aizsardzība

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Ja nav iespējams nodrošināt nosūkšanas vai ventilācijas iekārtas vai arī tās 

ir nepietiekamas, jālieto elpceļu aizsarglīzekļi. Elpo anas celu aizsardziba izsmidzinot. Ieteicamie elpceļu 

aizsarglīdzekļu ražojumi:  Filtrējoša pusmaska (EN 149)

Elpošanas orgānu aizsardzība

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Upju, ezeru vai notekudenu piesarnojuma gadijuma informejiet par to 

Vides apdraudējumu kontroles pasākumi
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attiecigas iestades saskana ar vietejiem likumiem.

PulverisAgregātstāvoklis:

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Krāsa: pelēks

bez smar˛asSmarža:

pH (pie 20 °C): >11 (gesättigte Lösung in Wasser)

Stāvokļa izmaiņas

>1.300 °CKušanas punkts/sasalšanas punkts:

nav piemērojamsViršanas punkts vai sākotnējais viršanas 

punkts un viršanas temperatūras 

diapazons:

nav piemērojamsSublimācijas temperatūra:

nav piemērojamsMīkstināšanas temperatūra:

nav piemērojamsPlūstamības zuduma punkts:

nav piemērojamsUzliesmošanas temperatūra:

Uzliesmojamība

nav piemērojamsciets/šķidrs:

nav piemērojamsgāzēm:

nav piemērojamsApakšējā sprādziena robeža:

nav piemērojamsAugšējā sprādziena robeža:

nav piemērojamsPašuzliesmošanas temperatūra:

Pašaizdegšanās temperatūra

nav piemērojamscietvielām:

nav piemērojamsgāzēm:

nav noteiktsNoārdīšanās temperatūra:

Tvaika spiediens: nav piemērojams

Blīvums: nav noteikts

Iepakojuma blīvums pret izbiršanu: 1500 kg/m³

Šķīdība ūdenī: mēreni šķīstošs

Dinamiskā viskozitāte: nav piemērojams

Kinemātiska viskozitāte: nav piemērojams

Izteces laiks: nav piemērojams

Relatīvais tvaika blīvums: nav piemērojams

nav piemērojamsŠķīdinātāju atdalīšanas tests:

nav piemērojamsŠķīdinātāju saturs:

9.2. Cita informācija

100%Cietu daļiņu saturs:

nav/neviens

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Reaģē ar : Ūdens sārmains

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Iespiešanas datums: 19.08.2021 Revīzijas numurs: 10,1 - Aizstāj versiju: 10,0 LV



saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Drošības datu lapa
Meffert AG Farbwerke

Blitzzement

Pārskatīšanas datums: 03.08.2020 Materiāla numurs: 20003044300000 Lappuse 6 / 8-st

Ieteiktajos glabāšanas, lietošanas un temperatūras apstākļos produkts ir ķīmiski stabils. Neizraisa 

uzliesmošanu, sprādzienu, pašsakaršanu vai acīmredzamu sadalīšanos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Augsta temperatura var veidoties bistami sadali  anas produkti, piemeram, oglekla dioksids, oglekla monoksids, 

dumi, slapekla oksidi.

Aizsargāt no mitruma. Produkts saciete mitruma ietekme. Sargat no karstuma un sala

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Eksotermiska reakcija ar: Skābes, Metāls, necils  Produkts ūdeņainos šķīdumos mijiedarbībā ar metāliem 

veido ogļūdeņražus.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Informācija nav pieejama.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Cementa produkts, kurā hroma saturs (VI) samazināts ar reducētāju < 0,0002% (attiecas uz kopējo sauso 

svaru).

Turpmāka informācija

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūts toksiskums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kairina ādu.

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Kairināmība un kodīgums

Sensibilizējoša iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Vēzi izraisoša, iedzimtību mainoša, kā arī vairošanos apdraudoša iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība

Var izraisīt elpceļu kairinājumu. (Baltā Portlandcementa klinkera)

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība

Bīstamība ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Ilgstoša ieelpošana, ja ir pārsniegta darba vietā noteiktā robežvērtība, vari izraisīt neatgriezenisku plaušu audu 

bojājumus (silikozi).

Citi dati pārbaudei

Informācija nav pieejama.

Praktiska pieredze

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Neorganisks produkts, kuru nav iespējams lividēt no ūdens ar biloģisku tīrīšanas procesu palīdzību.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

 Organismos nepavairojas.

mēreni šķīstošs

12.4. Mobilitāte augsnē
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12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.

Informācija nav pieejama.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Norādījumi novākšanai (otrreizējai pārstrādei)

Aizvākt ievērojot vietējos spēkā esošos noteikumus. Nedrikst izmest kopa ar sadzives atkritumiem. Aizliegts 

izliet kanalizācijā.

Izlietoto produktu atkritumu

160303 ATKRITUMI, KAS NAV MINĒTI CITUR; specifikācijām neatbilstīgas partijas un nelietoti 

izstrādājumi; neorganiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas; bīstamie atkritumi

Netīro iesaiņojsmu atkritumu

IEPAKOJUMA ATKRITUMI; ABSORBENTI, SLAUCĪŠANAS MATERIĀLS, FILTRU MATERIĀLS UN 

AIZSARGAPĢĒRBS, KAS NAV MINĒTI CITUR; iepakojums (ietverot atsevišķi savāktus 

iepakojuma sadzīves atkritumus); papīra un kartona iepakojums

150101

Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem. Piesarnotais iepakojums ir pilniba jaiztuk  o. Pec 

tam tos var parstradat pec atbilsto as ??tiri anas.

Sasmērētu iesaiņojumu novākšana un ieteicamie līdzekļi

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports (ADR/RID)

14.1. ANO numurs: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.
14.3. Transportēšanas bīstamības 

klase(-es):

14.4. Iepakojuma grupa: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.

Upju un ezeru kuģniecības transports (ADN)

14.1. ANO numurs: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.

14.3. Transportēšanas bīstamības 

klase(-es):

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.

14.4. Iepakojuma grupa: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.

Jūras kuģniecības transports (IMDG)

14.1. ANO numurs: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

14.3. Transportēšanas bīstamības 

klase(-es):

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.

14.4. Iepakojuma grupa: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.

Iespiešanas datums: 19.08.2021 Revīzijas numurs: 10,1 - Aizstāj versiju: 10,0 LV



Drošības datu lapa
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Meffert AG Farbwerke

Blitzzement

Pārskatīšanas datums: 03.08.2020 Materiāla numurs: 20003044300000 Lappuse 8 / 8-st

Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. ANO numurs: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.
14.3. Transportēšanas bīstamības 

klase(-es):

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.
14.4. Iepakojuma grupa:

14.5. Vides apdraudējumi

NēBĪSTAMS VIDEI: 

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un 

maisījumiem

ES reglamentējoša informācija

Lietošanas ierobežojumi (REACH, XVII pielikumu):

Ieraksts 3

Nacionālā normatīva rakstura informācija

1 - nedaudz kaitīgs ūdenimŪdens apdraudējuma kategorija 

(Vācija):

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Izmaiņas

Šajā drošības datu lapā, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, izdarītas izmaiņas punktā(-os): 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Saīsinājumi un akronīmi

EEK - Eiropas Ekonomikas kopiena; EK - Eiropas Kopiena; CLP - regula par vielu un maisijumu klasifikaciju, 

marke anu un iepako anu; TRGS - bistamo vielu tehniskie noteikumi; PBT - noturiga bioakumulativa un toksiska 

viela; vPvB - loti noturigs, loti bioakumulativs; REACH - kimisko vielu registracija, noverte  ana, licence ana un 

ierobe˛o ana; GOS - gaisto s organiskais savienojums WGK - udens bistamibas klase

Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klasificēšanas procedūraKlasifikācija

Skin Irrit. 2; H315 Aprēķināšanas metode

Eye Dam. 1; H318 Aprēķināšanas metode

STOT SE 3; H335 Aprēķināšanas metode

H315 Kairina ādu.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

(Bistamo sastavdalu dati tika panemti no beidzamas speka esošas iepriekšeja piegadataja drošibas datu lapas.)

Iespiešanas datums: 19.08.2021 Revīzijas numurs: 10,1 - Aizstāj versiju: 10,0 LV
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             305
             351
             338
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           Pirmās palīdzības sniedzējam: Ievērojiet personīgo drošību!
        
         
           Nodrošiniet svaigu gaisu.
        
         
           Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
        
         
           Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.
        
         
           Saskares ar ādu gadījumā - nekavējoties noģērbiet nosmērētās, samitrinātās drēbes un nomazgājiet ādu ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.
        
         
           Izmazgājiet nosmērēto apģērbu pirms lietojiet to atkal.
        
         
           Acu kairinājuma gadījumos vērsieties pie ārsta.
        
         
           IEKLUSTOT ACIS:
        
         
           Izraisa acu kairinājumu.
        
         
           Nepakļaut berzei.
        
         
           Saskares ar acīm gadījumā nekavējoties veiciet skalošanu 10 līdz 15 minūtes zem tekoša ūdens, acu plakstiņiem esot atvērtiem, un pēc tam vērsieties pie acu ārsta.
        
         
           Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
        
         
           Nekavējoties uzmanīgi un rūpīgi izskalojiet ar acu dušu vai ūdeni.
        
         
           NEIZRAISĪT vemšanu.
        
         
           Norīšanas gadījumā izskalojiet muti ar lielu daudzumu ūdens (tikai gadījumos, ja persona ir pie samaņas) un nekavējoties izsauciet ārstu.
        
         
           
        
         
           Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.?.
        
      
       
         
           Ietekmes
        
         
           ,
        
         
           Simptomi
        
         
           :
        
         
           Apraksts
        
         
           -
        
         
           2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana
        
         
           ,
        
         
           11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija
        
         
           .
        
         
           
        
         
           Izraisa nopietnus acu bojājumus.
        
         
           Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.
        
      
       
         
           Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).
        
      
    
     
       
         
           Produkts pats nav degošs.
        
         
           Pielāgojiet ugunsdzēšanas pasākumus attiecīgajai videi.
        
      
       
         Ugunsgrēka gadījumā var rasties:
      
       
         putekli
      
       
         .
      
       
         Izvairieties no putekļu rašanās.
      
       
         Reaģē ar :
      
       
         Ūdens
      
       
         sārmains
      
       
         Īpaši pasākumi nav nepieciešami.
      
       
         Savāciet piesārņoto uguns dzēšanai izmantoto ūdeni atsevišķi. Tas nedrīkst nonākt kanalizācijā.
      
       
         Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem.
      
       
         Piesārņoto ugunsdzēšanas ūdeni savāciet atsevišķi. Neļaujiet nonākt kanalizācijā vai ūdeņos.
      
    
     
       
         Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.
      
       
         Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
      
       
         Papildus jāievēro nacionālie spēkā esošie noteikumi!
      
       
         Upju, ezeru vai notekudenu piesarnojuma gadijuma informejiet par to attiecigas iestades saskana ar vietejiem likumiem.
      
       
         
           Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus.
        
         
           Savākšanai izmantojiet autorizētu rūpniecības putekļu sūcēju.
        
         
           Izvairieties no putekļu rašanās.
        
         
           Virsmu vai apģērbu tīrīšanai neizmantojiet birstes vai saspiestu gaisu.
        
         
           Izmantojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
        
         
           Izvairīties no putekļu ieelpošanas.
        
         
           
        
         
           Savākto vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.
        
      
       
         Droša lietošana: skatiet iedaļa 7
      
       
         
      
       
         Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8
      
       
         
      
       
         Atkritumu utilizācija: skatiet iedaļa 13
      
       
         Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.
      
       
         Izvairieties no putekļu rašanās.
      
       
         Saskarsme ar ādu
      
       
         Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm.
      
       
         Izvairīties no putekļu ieelpošanas.
      
       
         Izvairīties no saskares.
      
       
         
      
       
         Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8
      
    
     
       
         
           Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju kritiskajās vietās un lokālu nosūkšanu.
        
         
           Izvairieties no putekļu rašanās.
        
         
           Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.
        
         
           Nepieļaut nokļūšanu acīs.
        
         
           Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.
        
         
           Darba vietā ir aizliegts ēst, dzert, smēķēt vai smēķēt.
        
         
           0
        
         
           
             Īpaši drošības pasākumi nav nepieciešami.
          
        
         
           Produkte nach Ablauf der angegebenen Lagerungsdauer nicht mehr verwenden, da die Wirkung des enthaltenen Reduktionsmittels nachlässt und der Gehalt an löslichem Chrom(VI) den Grenzwert überschreiten kann. In diesen Fällen kann sich aufgrund des in dem Produkt enthaltenen wasserlöslichen Chromats bei anhaltendem Kontakt eine allergische Chromatdermatitis entwickeln.
        
         
           Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.
        
         
           Izmazgājiet nosmērēto apģērbu pirms lietojiet to atkal.
        
         
           Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgājiet rokas.
        
         
           Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.
        
         
           Nepieļaut nokļūšanu acīs.
        
         
           Darba vietā ir aizliegts ēst, dzert, smēķēt vai smēķēt.
        
         
           Pirms rīkojieties ar produktu, uzsmērējiet ķermeņa aizsargkrēmu.
        
         
           Nodrošiniet atbilstošu mazgāšanās aprīkojumu
        
      
       
         
           Sargāt no bērniem.
        
         
           Uzglabājiet sausā un vēsā vietā.
        
         
           Tvertni stingri noslēgt.
        
         
           Materiāls nav piemērots konteineriem/iekārtām:
        
         
           Viegls metāls
        
         
           Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.
        
         
           Turiet iepakojumu sausu un stingri noslēgtu, lai izvairītos no piesārņošanas un mitruma uzsūkšanas.
        
         
           Sargat no stipri skabiem un sarmainam vielam, ka ari oksidetajiem.
        
         
           Izvairities no atdzi�anas zem 0 ° C.
        
      
       
         
           Pildvielas, špakteļtepes, ģipsis, modelēšanas māls
        
      
    
     
       
         
           
             Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.
          
           
             Ja nav iespējams nodrošināt nosūkšanas vai ventilācijas iekārtas vai arī tās ir nepietiekamas, jālieto elpceļu aizsarglīzekļi.
          
           
             Elpo�anas celu aizsardziba izsmidzinot.
          
           
             Ieteicamie elpceļu aizsarglīdzekļu ražojumi
          
           
             :
          
           
             Filtrējoša pusmaska (EN 149)
          
        
         
           
             Izsmidzinot lietot aizsargbrilles.
          
           
             
          
           
             putekļu rašanās
          
           
             :
          
           
             Izmantojiet cie�i piegulo�as aizsargbrilles.
          
           
             
          
           
             DIN EN 166
          
        
         
           
             Izmantot aizsargcimdus.
          
           
             Atbilstošs materiāls:
          
           
             NBR (Nitrila gumija)
          
           
             Ja nepiecie�ams, izmantojiet kokvilnas apak�ejos cimdus.
          
           
             Caurspie�anas laiks> 480 min.
          
           
             Cimdu materiāla biezums
          
           
             :
          
           
             0,15mm
          
        
         
           
             Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.
          
           
             Izvēloties aizsargapģērbu ir jāievēro, lai skausts un apakšdelmu locītavas ir pasargātas no saskares ar produktu.
          
        
      
       
         
           Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.
        
         
           Upju, ezeru vai notekudenu piesarnojuma gadijuma informejiet par to attiecigas iestades saskana ar vietejiem likumiem.
        
      
    
     
       
         other
         
           Pulveris
        
         colouring agent
         
           pelēks
        
         
           bez smar˛as
        
      
       
         
           
             
               >11 (gesättigte Lösung in Wasser)
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               gt
               1.3
               °C
            
          
           
             
               nav piemērojams
            
          
           
             
               nav piemērojams
            
          
        
         
           
             
               nav piemērojams
            
          
           
             
               nav piemērojams
            
          
        
         
           
             
               nav piemērojams
            
          
        
         
           
             
               nav piemērojams
            
          
           
             
               nav piemērojams
            
          
        
         
           
             nav piemērojams
          
        
         
           
             
               nav piemērojams
            
          
        
         
           
             
               nav noteikts
            
          
           
             
               1500
               kg/m³
            
          
        
         
           
             nav piemērojams
          
        
         
           
             nav piemērojams
          
        
         
           
             nav noteikts
          
        
         
           
             
               nav piemērojams
            
          
           Dynamic
        
         
           
             
               nav piemērojams
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               nav piemērojams
            
          
           Flow time
        
      
       
         
           
             nav piemērojams
          
        
         
           
             nav piemērojams
          
        
         
           
             100
             %
          
        
      
       
         nav/neviens
      
    
     
       
         Reaģē ar :
      
       
         Ūdens
      
       
         sārmains
      
       
         Ieteiktajos glabāšanas, lietošanas un temperatūras apstākļos produkts ir ķīmiski stabils.
      
       
         Neizraisa uzliesmošanu, sprādzienu, pašsakaršanu vai acīmredzamu sadalīšanos.
      
       
         Augsta temperatura var veidoties bistami sadali�anas produkti, piemeram, oglekla dioksids, oglekla monoksids, dumi, slapekla oksidi.
      
       
         Aizsargāt no mitruma.
      
       
         Produkts saciete mitruma ietekme.
      
       
         Sargat no karstuma un sala
      
       
         Eksotermiska reakcija ar:
      
       
         Skābes
      
       
         ,
      
       
         Metāls, necils
      
       
         Produkts ūdeņainos šķīdumos mijiedarbībā ar metāliem veido ogļūdeņražus.
      
       
         Informācija nav pieejama.
      
       
         Cementa produkts, kurā hroma saturs (VI) samazināts ar reducētāju < 0,0002% (attiecas uz kopējo sauso svaru).
      
    
     
       
         
           Informācija nav pieejama.
        
      
       
         
           Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
        
      
       
         
           Kairina ādu.
        
         
           
        
         
           Izraisa nopietnus acu bojājumus.
        
      
       
         
           
             Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
          
        
      
       
         Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
      
       
         
           Var izraisīt elpceļu kairinājumu. (Baltā Portlandcementa klinkera)
        
      
       
         
           Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
        
      
       
         
           Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
        
      
       
         Ilgstoša ieelpošana, ja ir pārsniegta darba vietā noteiktā robežvērtība, vari izraisīt neatgriezenisku plaušu audu bojājumus (silikozi).
      
    
     
       
         
           Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.
        
      
       
         
           Neorganisks produkts, kuru nav iespējams lividēt no ūdens ar biloģisku tīrīšanas procesu palīdzību.
        
      
       
         
           Organismos nepavairojas.
        
      
       
         
           mēreni šķīstošs
        
      
       
         Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.
      
       
         
           Informācija nav pieejama.
        
      
    
     
       
         
           Aizvākt ievērojot vietējos spēkā esošos noteikumus.
        
         
           Nedrikst izmest kopa ar sadzives atkritumiem.
        
         
           Aizliegts izliet kanalizācijā.
        
         
           Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem.
        
         
           Piesarnotais iepakojums ir pilniba jaiztuk�o. Pec tam tos var parstradat pec atbilsto�as ??tiri�anas.
        
      
       
         
           
             16 03 03
             
               ATKRITUMI, KAS NAV MINĒTI CITUR; specifikācijām neatbilstīgas partijas un nelietoti izstrādājumi; neorganiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas; bīstamie atkritumi
            
             true
          
           
             15 01 01
             
               IEPAKOJUMA ATKRITUMI; ABSORBENTI, SLAUCĪŠANAS MATERIĀLS, FILTRU MATERIĀLS UN AIZSARGAPĢĒRBS, KAS NAV MINĒTI CITUR; iepakojums (ietverot atsevišķi savāktus iepakojuma sadzīves atkritumus); papīra un kartona iepakojums
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
      
       
         
           Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
        
      
    
     
       
         
           
             Ieraksts 3
          
           
        
      
       
         false
         
           Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.
        
      
    
     
       
         315
         Kairina ādu.
      
       
         318
         Izraisa nopietnus acu bojājumus.
      
       
         335
         Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
      
       
         EEK - Eiropas Ekonomikas kopiena; EK - Eiropas Kopiena; CLP - regula par vielu un maisijumu klasifikaciju, marke�anu un iepako�anu; TRGS - bistamo vielu tehniskie noteikumi; PBT - noturiga bioakumulativa un toksiska viela; vPvB - loti noturigs, loti bioakumulativs; REACH - kimisko vielu registracija, noverte�ana, licence�ana un ierobe˛o�ana; GOS - gaisto�s organiskais savienojums WGK - udens bistamibas klase
      
       
         10,1
         
           Šajā drošības datu lapā, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, izdarītas izmaiņas punktā(-os): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
        
         2020-08-03
      
    
  


