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1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana
. Produkta identifikators
. Produkta nosaukums: Capatect Klebe- und Dichtungsmasse

114

Pulverkomponente
. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka
izmantot Līm- un blīvmasa
. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, tālr.: + 49 6154/71-0,www.caparol.de
. Izziņas sniedzošais dienests:
Tehniskā konsultācija/ Capatect daļa: tālr.: 06154/71-1710,
fakss: 06154/71-1351, tech-auskunft@caparol.de
Drošības datu lapa: Sicherheitsdatenblatt@daw.de
. Steidzamos gadījumos: 0049/(0)6154/71-202
Lai saņemtu konsultācijas un palīdzību, ja notikusi avārija vai saindēšanās,
zvanīt Valsts toksikoloģijas centram, tālr.: 67042468
. Oficiālā pārstāvniecība Baltijas valstīs, t.sk. Latvijā:
SIA DAW Baltica, Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067
tālr.: 67500072, fakss: 67440660, info@daw.lv, www.caparol.lv
2 Bīstamības apzināšana
. Signālvārds:
Xi Kaironošs
. Īpašas bīstamības norādes par risku cilvēkam un dabai:
R 38 Kairina ādu.
R 41 Nopietnu bojājumu draudi acīm.
3 Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
. Ķīmiskais raksturojums
. Maisījuma apraksts: Cementa java
. Bīstamās sastāvdaļas:
CAS: 12004-14-7
Hexacalciumhexaoxotris[sulfato(2-)}dialuminate(12-) > 5 - 10%
EINECS: 266-043-4 Xi; R 38-41
CAS: 12042-68-1
Dialumīnija kalcija tetraoksīds
EINECS: 234-931-0 Xi; R 38-41

>1 - 5%

CAS: 12252-33-4
Kalcija [ortosilikāt(4–)]dioksodialumināts(2–)
EINECS: 235-490-7 Xi; R 36/38
. Papildus norādes: skat. 8. iedaļu

> 1 - 5%

4 Pirmās palīdzības pasākumi
. ja nokļūst uz ādas: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.
. ja nokļūst acīs:
Turēt plakstiņus atvērtus un skalot acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15
minūtes. Griezties pie mediķa.
. ja norīts:
Izskalot muti un izdzert lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties konsultēties ar
ārstu un uzrādīt iepakojumu vai etiķeti.
5 Ugunsdzēsības pasākumi
. Ugunsdzēsības līdzekļi: nav piemērojams
. Īpašas ugunsdzēšanas aizsargierīces: nav nepieciešamas
6 Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos:
. Personu drošības pasākumi: Izvairīties no putekļu veidošanās.
. Vides drošības pasākumi:
Ja produkts piesārņo upes, ezerus, vai kanalizāciju, paziņot par to
atbildīgajām iestādēm.
(turpinājums 2. lpp.)
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Produkta nosaukums:Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114 Pulverkomponente
(turpinājums no 1. lpp.)
Ūdens un cementa maisījums iedarbojas sārmaini.
. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: savākt mehāniski.
7
.
.
.
.
.
.
.
.

Lietošana un glabāšana
Lietošana:
Piesardzība drošai lietošanai: Izvairīties no putekļu veidošanās.
Norādes aizsardzībai pret ugunsgrēku un eksploziju:
Nav nepieciešami īpaši pasākumi.
Glabāšana:
Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem: Uzglabāt sausu, oriģinālajā
iepakojumā.
Norādes glabāšanai kopējās telpās:
Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.
Neuzglabāt kopā ar skābēm.
Uzglabāšanas klase: Nedegoša, cieta viela.
Klasifikācija saskaņā ar uzņēmumu drošības direktīvu (BetrSichV): -

8 Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība
. Atbilstoša tehniskā pārvaldība: Nav tālāku datu, skat. 7. Iedaļu.
. Pārvaldības parametri:
Emisijas robežvērtība putekļiem
MAK (Vācija) 3 (A); 10 (E) mg/m³
MAK (Eiropa)
6 mg/m³
. Individuālā aizsardzība:
. Higiēnas pasākumi:
Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.
Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu.
Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un darba dienas beigās.
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
. Elpošanas aizsardzība:
Izvairīties no putekļu ieelpošanas.
. Roku aizsardzība:
Lietot nitrila cimdus ar kārtas biezumu vismaz 0,4 mm. Pārrāvuma ilgums šiem
cimdiem ir lielāks par 480 min. Aizsargcimdiem jāatbilst ES vadlīniju
89/686/EEK specifikācijai un jābūt testētiem pēc EN 374, piem., KCL Camatril,
artikula nr. 730 vai līdzvērtīgiem. Minētie pārrāvuma laiki balstīti uz KCL
laboratoriskiem mērījumiem pēc EN 374 un attiecas tikai uz šo KCL artikulu.
Šis ieteikums attiecināms tikai uz mūsu piegādāto produktu un tā pielietojumu.
BG atgādne: Aizsargcimdu lietošana (BGR 195 (līdz šim: ZH 1/706)).
. Acu/sejas aizsardzība: Aizsargāt acis no cementa putekļiem un izsmidzinājuma.
. Ādas un ķermeņa aizsardzība: Valkāt slēgtu darba aizsargapģērbu.

9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības
. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām
Forma:
pulveris
Krāsa:
pelēka
Smarža:
raksturīga
. Uzliesmošanas temperatūra:
nav piemērojams
. Blīvums:
. Beramblīvums:
. Šķīdība ūdenī /
atšķaidāmība ar ūdeni:

nav noteikts
daļēji atšķaidāms
(turpinājums 3. lpp.)
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Produkta nosaukums:Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114 Pulverkomponente
(turpinājums no 2. lpp.)
. pH pie 20°C:
. Šķīdinātāja saturs:
. Cietvielu saturs:

> 11
100,0 %

10 Stabilitāte un reaģētspēja
. Termiskā sadalīšanās / apstākļi, no kuriem jāizvairās:
Atbilstoši pielietojot, sadalīšanās nenotiek.
. Nesaderīgi materiāli: mitrums, skābes
. Bīstami sadalīšanās produkti:
Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.
11 Toksikoloģiskā informācija
Par šo maisījumu šādas informācijas nav.
. Akūta toksicitāte:
. Primārais kairinājums:
. uz ādu: Kairina ādu un gļotādas.
. uz acīm: Nopietns kairinājums un bojājumu draudi acīm
12 Ekoloģiskā informācija
Par šo maisījumu šādas informācijas nav.
Neļaut produktam nonākt kanalizācijā, ūdenstilpnēs vai zemē.
Ūdens un cementa maisījums iedarbojas sārmaini.
13 Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu
. Produkts:
Produktu nedrīkst likvidēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Aizliegts izliet
kanalizācijā.
. Ieteikums:
Šķidrās komponentes materiāla atlikumiem vispirms ļaut sakalst. (EAK 17 03 02)
. Eiropas atkritumu katalogs
17 09 04 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902, 170903 klasei
17 03 02 Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei
. Piesārņotais iepakojums: Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus
iepakojumus.
14 Informācija par transportēšanu
.
.
.
.
.
.
.
.

Sauszemes transports ADR/RID un GGVS/GGVE (starptautiskais/iekšzemes):
ADR/RID-GGVS/E klase: Preces apraksts:
Īpašie noteikumi:
Jūras kuģu transports IMDG/GGVSee:
IMDG/GGVSee klase:
Gaisa transports ICAO-TI un IATA-DGR:
ICAO/IATA klase:
-

15 Informācija par regulējumu
. Marķējums pēc EEK-direktīvām:
Produkts nav marķējams saskaņā ar ES-direktīvām/GefStoffV.
. Produkta signālvārds:
Xi Kairinošs
. R-frāzes:
38 Kairina ādu.
41 Nopietnu bojājumu draudi acīm.
(turpinājums 4. lpp.)
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Produkta nosaukums:Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114 Pulverkomponente
(turpinājums no 3. lpp.)
. S-frāzes:
2
Sargāt no bērniem.
22
Izvairīties no putekļu ieelpošanas.
24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
26
ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un
meklēt medicīnisku palīdzību.
37/39 Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.
46
Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt
iepakojumu vai marķējumu.
. Nacionālais regulējums:
Produkts ir cementu saturošs maisījums, kas atbilstoši direktīvai 2003/53/ EK
klasificējams kā hromu mazsaturošs.
Komponente A Giscode BBP10
Komponente B Giscode ZP1
(sīkāka informācija: www.wingis-online.de)
. Norādes par nodarbinātības ierobežojumiem:
Ievērot jauniešu nodarbinātības ierobežojumus.
Ievērot grūtnieču un jauno māmiņu nodarbinātības ierobežojumus.
. Klasifikācija saskaņā ar uzņēmuma drošības direktīvu (BetrSichV): . Ūdens piesārņošanas klase (Vācija): WGK 1 (VwVwS): vāji apdraud ūdeni.
. Cits regulējums, ierobežojumi un aizliegumi:
BG atgādne: M 004 Kairinošas/kodīgas vielas
Profesionālo arodbiedrību noteikumi - BGR 190 Elpceļu aizsargaprīkojuma
lietošana
BG atgādne: Aizsargcimdu lietošana (BGR 195 (līdz šim: ZH 1/706))
BG atgādne: A 023 Roku un ādas aizsardzība
16 Cita informācija:
Šajā drošības datu lapā sniegtie dati atbilst mūsu pašreizējam zināšanu
līmenim, kā arī ir pietiekami attiecībā pret Vācijas nacionālo un ES
likumdošanu.
Lietotāja
darba
nosacījumu
ievērošana
neietilpst
mūsu
informētības un kontroles ietvaros. Bez rakstiska akcepta nav pieļaujama
produkta izmantošana citiem pielietojuma mērķiem kā aprakstīts 1.nodaļā.
Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo likumos iekļauto nosacījumu
ievērošanu.
Šajā drošības datu lapā sniegtie dati apraksta uz mūsu produktu attiecinātās
drošības prasības un nesniedz produkta īpašību garantiju.
Aizstāj 25.09.2003. Drošības datu lapu
Izmaiņas punktos: 1, 3, 8, 9, 13, 15 un 16
. Nozīmīgās R-frāzes
36/38 Kairina acis un ādu.
38
Kairina ādu.
41
Nopietnu bojājumu draudi acīm.

