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

SuperNova Füllspachtel innen

1.1. Produkta identifikators

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

Vielas/maisījuma lietošanas veids

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 klasifikācija

Regula (EK) Nr. 1272/2008

Šis maisījums nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.

2.2. Etiķetes elementi

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

DaļaNosaukumsCAS Nr.

EK Nr. Indeksa Nr. REACH Nr.

GHS Klasifikācija

90 - < 95 %7778-18-9 kalcija sulfāts

231-900-3 01-2119444918-26

H un EUH frāžu teksts: skatiet 16. iedaļā.

Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE

DaļaNosaukumsCAS Nr. EK Nr.

Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE

7778-18-9 231-900-3 90 - < 95 %kalcija sulfāts

ieelpojams:  LC50 = >2,61 mg/l (putekļi vai migla); orāls:  LD50 = >1581 mg/kg

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts
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Nekavējoties novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu. Šaubu gadījumos vai ja izpaužas simptomi vērsieties 

pie ārsta. Alerģisku rekaciju gadījumos, īpaši attiecībā uz elpceļiem - nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Vispārējie norādījumi

Cietušo personu ir jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers.

Ja ieelpots

Nekavējoties skalot ar: Ūdens un ziepēm Nemazgājiet ar: Šķīdinātāji/Atšķaidītāji

Ja nokļūst uz ādas

Saskares ar acīm gadījumā izskalojiet tās, ilgstoši ar atvērtiem plakstiņiem turot zem tekoša ūdens, pēc tam 

vērsieties pie ārsta. Nekavējoties izsauciet ārstu.

Ja nokļūst acīs

NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsauciet ārstu. Nekavējoties izskalojiet muti un dzeriet lielu daudzumu 

ūdens. Aizvediet cietušo personu no bīstamās zonas. Nodrošiniet svaigu gaisu.

Ja norīts

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Alerģiskas reakcijas

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska ārstēšana.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Pielāgojiet ugunsdzēšanas pasākumus attiecīgajai videi. Produkts pats nav degošs.

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ūdens tikai nelieliem ugunsgrēkiem.

Ugunsgrēka gadījumā: Valkājiet autonomu elpošanas aizsargierīci. Ugunsgrēka gadījumā var rasties: blivi, 

melni dumi. Bistamu sadali anas produktu ieelpo ana var nopietni kaitet veselibai.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

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

Sk. Aizsardzibas pasakumus un 7. un 8. punktu.

Vispārīgā informācija

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.
6.2. Vides drošības pasākumi

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savāciet ar šķidrumu uzsūcošām saistvielām (smiltis, diatomītu, skābju vai universālas saistvielas). Savāciet 

mehāniski. Savākto vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā. piemeram, izmantojiet smiltis, 

zagu skaidas vai kimiskas saistvielas (kalcija silikata hidratu).

Cita informācija

nav

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

nav

Norādījumi drošai lietošanai

Atklātas lietošanas gadījumā iespējams izmantot lokālas nosūkšanas iekārtas. Lietotās darba drēbes 

Papildus norādījumi
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nevajadzētu valkāt ārpus darba telpām.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabat cie i noslegtu originalaja iepakojuma. Rikojoties ar kimikalijam, ieverojiet parastos piesardzibas 

pasakumus.

Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm

nav

Norādījumi par uzglabāšanu kopējā noliktavas telpā

Turēt/uzglabāt tikai oriģinālajā tvertnē. Sargiet no karstuma un tiešiem saules stariem.

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

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

nav

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)Kalcija sulfāts (hidrogenēts; ģipša putekļi)7778-18-9 4

DNEL/DMEL vērtības

CAS Nr. Nosaukums

DNEL tips Ekspozīcijas ceļš Ietekme Vērtība

7778-18-9 kalcija sulfāts

Darba ņēmējs DNEL, akūta ieelpojams sistēmisks 5082 mg/m³

Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa ieelpojams sistēmisks 21,17 mg/m³

Patērētājs DNEL, akūta ieelpojams sistēmisks 3811 mg/m³

Patērētājs DNEL, ilgtermiņa ieelpojams sistēmisks 5,29 mg/m³

Patērētājs DNEL, akūta dermāls sistēmisks 11,4 mg/kg 

ķermeņa 

svara/dienā

Patērētājs DNEL, ilgtermiņa dermāls sistēmisks 1,52 mg/kg 

ķermeņa 

svara/dienā

8.2. Iedarbības pārvaldība

Nodrošiniet svaigu gaisu.Izmantojiet atbilstošu respiratoru.  Dalinu filtrs P2 (balts).

Pasākumi aizsardzībai un higiēnai

Valkāt acu vai sejas aizsargu. 

Izsmidzinot lietot aizsargbrilles. EN 166

Acu/sejas aizsardzība

Atbilstošs materiāls: Nitrils Materiala biezums >0,8 mm Caurspie anas laiks> 480 min. Ja nepiecie ams, 

izmantojiet kokvilnas apak ejos cimdus.

Roku aizsardzība

Izsmidzinot: Vienreiz lietojams aizsargterps.

Ādas aizsardzība
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PulverisAgregātstāvoklis:

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Krāsa: bālgans, pelēks

saldsSmarža:

pH (pie 20 °C): 6-8

Stāvokļa izmaiņas

1450 °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:

ca. 1000 °CNoārdīšanās temperatūra:

Tvaika spiediens: nav piemērojams

Blīvums: 2,3-3,0 g/cm³

Iepakojuma blīvums pret izbiršanu: 800-1000 kg/m³

Šķīdība ūdenī:

  (pie 20 °C)

8,8 g/L

Dinamiskā viskozitāte: nav piemērojams

Kinemātiska viskozitāte: nav piemērojams

Izteces laiks: nav piemērojams

nav piemērojamsŠķīdinātāju atdalīšanas tests:

nav piemērojamsŠķīdinātāju saturs:

9.2. Cita informācija

nav

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Nav pieejama cita butiska informacija.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Pareizi glabājot un rīkojoties, nerodas bīstamas reakcijas.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība
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Nav zināmas bīstamas reakcijas.

Izvairieties no piesarnojuma ar seru reducejo�am bakterijam un udeni anaerobos apstaklos.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Sargat no stipri skabiem un sarmainam vielam, ka ari oksidetajiem.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Endotermāla sadalīšanās veidojot: Sēra trioksīds.  Sairšana sākas pie temperatūras virs: 1450°C

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

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.

NosaukumsCAS Nr.

AvotsSugasDevaEkspozīcijas ceļš Metode

7778-18-9 kalcija sulfāts

ŽurkaLD50 >1581 

mg/kg
caur muti

ieelpojot (4 h) 

putekļi/migla

LC50 >2,61 

mg/l

Žurka

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

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

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība

Bīstamība ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

CAS Nr. Nosaukums

[h] | [d]Ūdens toksicitāte Deva AvotsSugas Metode

kalcija sulfāts7778-18-9

Akūta baktēriju 

toksicitāte

  (EC50 1000 

mg/l)

3 h nav noteikts

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Informācija nav pieejama.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Informācija nav pieejama.

Informācija nav pieejama.

12.4. Mobilitāte augsnē
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12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

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

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus nemērķa 

organismiem, jo neviens komponents neatbilst kritērijiem.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Informācija nav pieejama.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

Papildus norādījumi

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Norādījumi novākšanai (otrreizējai pārstrādei)

Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem.

Izlietoto produktu atkritumu

170802 BŪVNIECĪBĀ UN BŪVJU NOJAUKŠANĀ RADUŠIES ATKRITUMI (TOSTARP NO PIESĀRŅOTĀM 

VIETĀM IZRAKTA AUGSNE); būvmateriāli uz ģipša bāzes; būvmateriāli uz ģipša bāzes, kas nav 

minēti 17 08 01. pozīcijā

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

Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkārtoti. Ar kontaminētajiem iepakojumiem 

jārīkojas tāpat kā ar vielām.

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.
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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.

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

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): 

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

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

(Bistamo sastavdalu dati tika panemti no beidzamas speka esošas iepriekšeja piegadataja drošibas datu lapas.)
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           Nekavējoties novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu.
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           Saskares ar acīm gadījumā izskalojiet tās, ilgstoši ar atvērtiem plakstiņiem turot zem tekoša ūdens, pēc tam vērsieties pie ārsta.
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           NEIZRAISĪT vemšanu.
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           Alerģiskas reakcijas
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           piemeram, izmantojiet smiltis, zagu skaidas vai kimiskas saistvielas (kalcija silikata hidratu).
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         Sk. Aizsardzibas pasakumus un 7. un 8. punktu.
      
    
     
       
         
           nav
        
         
           Atklātas lietošanas gadījumā iespējams izmantot lokālas nosūkšanas iekārtas.
        
         
           Lietotās darba drēbes nevajadzētu valkāt ārpus darba telpām.
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           Izmantojiet atbilstošu respiratoru.
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             Atbilstošs materiāls:
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             Materiala biezums
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         Nav pieejama cita butiska informacija.
      
       
         Pareizi glabājot un rīkojoties, nerodas bīstamas reakcijas.
      
       
         Nav zināmas bīstamas reakcijas.
      
       
         Izvairieties no piesarnojuma ar seru reducejo�am bakterijam un udeni anaerobos apstaklos.
      
       
         Sargat no stipri skabiem un sarmainam vielam, ka ari oksidetajiem.
      
       
         Endotermāla sadalīšanās veidojot:
      
       
         Sēra trioksīds
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         Sairšana sākas pie temperatūras virs:
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           Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
        
      
       
         
           Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
        
      
       
         
           
             Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
          
        
      
       
         Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
      
       
         
           Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
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           Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.
        
      
       
         
           Informācija nav pieejama.
        
      
       
         
           Informācija nav pieejama.
        
      
       
         
           Informācija nav pieejama.
        
      
       
         Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.
      
       
         
           Informācija nav pieejama.
        
         
           Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.
        
      
    
     
       
         
           Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem.
        
         
           Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkārtoti.
        
         
           Ar kontaminētajiem iepakojumiem jārīkojas tāpat kā ar vielām.
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               BŪVNIECĪBĀ UN BŪVJU NOJAUKŠANĀ RADUŠIES ATKRITUMI (TOSTARP NO PIESĀRŅOTĀM VIETĀM IZRAKTA AUGSNE); būvmateriāli uz ģipša bāzes; būvmateriāli uz ģipša bāzes, kas nav minēti 17 08 01. pozīcijā
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             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
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             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
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         Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
      
       
         
           Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
        
      
    
     
       
         
           
        
      
       
         false
         
           Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.
        
      
    
     
       
         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
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