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

SuperNova Lackspachtel

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

Regula (EK) Nr. 1272/2008

EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Izņēmuma marķējums īpašiem maisījumiem

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

DaļaNosaukumsCAS Nr.

EK Nr. Indeksa Nr. REACH Nr.

GHS Klasifikācija

5 - < 10 %64742-48-9 Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskie savienojumi

919-857-5 01-2119463258-33

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066

1 - < 3 %85203-81-2 Heksānskābe, 2-etils. Cinka sāls, pamata

286-272-3 01-2119979093-30

Repr. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H361d H319 H412

1 - < 3 %Ogļūdeņraži, C10-C13, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskie savienojumi

918-481-9 01-2119457273-39

Asp. Tox. 1; H304 EUH066

H un EUH frāžu teksts: skatiet 16. iedaļā.
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Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE

DaļaNosaukumsCAS Nr. EK Nr.

Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE

64742-48-9 919-857-5 5 - < 10 %Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskie 

savienojumi

ieelpojams:  LC50 = >4951 mg/l (tvaiki); dermāls:  LD50 = >5000 mg/kg; orāls:  LD50 = >5000 

mg/kg

918-481-9 1 - < 3 %Ogļūdeņraži, C10-C13, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskie 

savienojumi

ieelpojams:  LC50 = 8500 mg/l (tvaiki); dermāls:  LD50 = >5000 mg/kg; orāls:  LD50 = >6000 

mg/kg

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Šaubu gadījumos vai ja izpaužas simptomi vērsieties pie ārsta. Alerģisku rekaciju gadījumos, īpaši attiecībā uz 

elpceļiem - nekavējoties vērsieties pie ārsta.  Bezsamaņas gadījumā neievadiet neko caur muti, novietojiet 

personu stabila pozīcijā uz sāniem un pieaiciniet ārstu.

Vispārējie norādījumi

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

Ja ieelpots

Šaubu gadījumos vai ja izpaužas simptomi vērsieties pie ārsta. Alerģisku rekaciju gadījumos, īpaši attiecībā uz 

elpceļiem - nekavējoties vērsieties pie ārsta.  Bezsamaņas gadījumā neievadiet neko caur muti, novietojiet 

personu stabila pozīcijā uz sāniem un pieaiciniet ārstu.

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

Šaubu gadījumos vai ja izpaužas simptomi vērsieties pie ārsta.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska ārstēšana.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Oglekļa dioksīds (CO2), Uguns dzēšanas pulveris, pret alkoholu izturīgas putas, Ūdens migla.

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Spēcīga ūdens strūkla

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā var rasties: blivi, melni dumi. Bistamu sadali  anas produktu ieelpo ana var nopietni kaitet 

veselibai.

Ugunsgrēka gadījumā: Valkājiet autonomu elpošanas aizsargierīci.

Slegtus traukus uguns avota tuvuma atdzeset ar udeni.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

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

Papildus norādījumi
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6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

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

Aizvāciet visus iespējamos uzliesmošanas avotus.

Vispārīgā informācija

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. 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

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

mehāniski. Savākto vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.

Cita informācija

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

Atkritumu utilizācija: skatiet iedaļa 13

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm.

Norādījumi drošai lietošanai

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. 

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. Nodrošiniet tvertņu, aparatūras, 

sūkņu un sūknēšanas iekārtu zemēšanu. Valkājiet antistatiskas kurpes un darba apģērbu. Atbilstoša materiāla 

grīda: vadītspējīgs Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.

Norādījumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Papildus norādījumi

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

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

pasakumus. Augsnei ir jāatbilst "Vadlīnijām saistībā ar elektrostatiskas uzlādēšanās rezultātā izraisītas 

aizdegšanās apdraudējumu novēršanu (TRGS 727)". Neiztukšojiet tvertni ar spiedienu.

Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm

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

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. Pieeja atļauta tikai autorizētam personālam. 

Uzglabājiet sausā un vēsā vietā. Izvairieties no temperaturas, kas zemaka par 5 ° C un augstaka par 30 ° C.

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

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

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri
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DNEL/DMEL vērtības

CAS Nr. Nosaukums

DNEL tips Ekspozīcijas ceļš Ietekme Vērtība

64742-48-9 Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskie savienojumi

Patērētājs DNEL, ilgtermiņa dermāls sistēmisks 300 mg/kg 

ķermeņa 

svara/dienā

Patērētājs DNEL, ilgtermiņa ieelpojams sistēmisks 900 mg/m³

Patērētājs DNEL, ilgtermiņa orāls sistēmisks 300 mg/kg 

ķermeņa 

svara/dienā

Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa dermāls sistēmisks 300 mg/kg 

ķermeņa 

svara/dienā

Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa ieelpojams sistēmisks 871 mg/m³

Ogļūdeņraži, C10-C13, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskie savienojumi

Darba ņēmējs DNEL, ilgtermiņa dermāls sistēmisks 300 mg/kg 

ķermeņa 

svara/dienā

Patērētājs DNEL, ilgtermiņa orāls sistēmisks 300 mg/kg 

ķermeņa 

svara/dienā

Patērētājs DNEL, ilgtermiņa dermāls sistēmisks 300 mg/kg 

ķermeņa 

svara/dienā

Patērētājs DNEL, ilgtermiņa ieelpojams sistēmisks 900 mg/m³

8.2. Iedarbības pārvaldība

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

Atbilstoša tehniskā pārvaldība

SASKARĒ AR ĀDU: maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

Pasākumi aizsardzībai un higiēnai

Izsmidzinot lietot aizsargbrilles.

Acu/sejas aizsardzība

Pret ķimikālijām noturīgus aizsargcimdus jāizvēlas atbilstoši bīstamo vielu koncentrācijai un daudzumam, un 

darba vietas specifikai. Nomainīt uzreiz, kad parādās pirmās nolietošanās pazīmes!

Ieteicams noskaidrot pie ražotāja iepriekš minēto aizsargcimdu pretestību, lietojot īpašos apstākļos. Ievērojiet 

ražotāja norādījumus. 

Atbilstošs materiāls:NBR (Nitrila gumija). EN ISO 374. Pēc iespējas lietojiet kokvilnas cimdus. 

Iesūkšanās laiks: >480 min. 

Cimdu materiāla biezums: >0,5 mm

Roku aizsardzība

Valkājiet antistatiskas kurpes un darba apģērbu. Atbilstošs materiāls: Dabiskas šķiedras (piemēram, kokvilna), 

karstumnoturīgas sintētiskas šķiedras

Ādas aizsardzība

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Ir jāievēro valkāšanas laika ierobežojumi 

atbilstoši GefStoffV apvienojumā ar Noteikumiem par respiratoru izmantošanu (BGR 190). Elpošanas 

aizsargierīcēm jābūt CE marķējumam, ieskaitot četru ciparu pārbaudes numuru. Izsmidzinot: Izmantojiet 

atbilstošu respiratoru. Izmantojiet kombineto filtru masku A2 - P2.

Elpošanas orgānu aizsardzība
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Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

Vides apdraudējumu kontroles pasākumi

ŠķidrsAgregātstāvoklis:

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Krāsa: krasas toni skatit uz etiketes

raksturigsSmarža:

Pārbaudes norma

pH (pie 20 °C): Dati nav pieejami

Stāvokļa izmaiņas

<-20 °CKušanas punkts/sasalšanas punkts:

78 °CViršanas punkts vai sākotnējais viršanas 

punkts un viršanas temperatūras 

diapazons:

nav piemērojamsSublimācijas temperatūra:

nav piemērojamsMīkstināšanas temperatūra:

nav piemērojamsPlūstamības zuduma punkts:

Dati nav pieejamiUzliesmošanas temperatūra:

Uzliesmojamība

nav piemērojamsciets/šķidrs:

nav piemērojamsgāzēm:

0,6 % Apakšējā sprādziena robeža:

7 % Augšējā sprādziena robeža:

nav piemērojamsPašuzliesmošanas temperatūra:

240 °CPašaizdegšanās temperatūra

237 °Ccietvielām:

nav piemērojamsgāzēm:

Dati nav pieejamiNoārdīšanās temperatūra:

0,6 hPaTvaika spiediens:

  (pie 20 °C)

Blīvums (pie 20 °C): 1,87 g/cm³

Šķīdība ūdenī: gandrīz nešķīstošs

Dinamiskā viskozitāte: pastös

Kinemātiska viskozitāte:

  (pie 20 °C)

20,5 mm²/s

Izteces laiks: nav noteikts

Relatīvais tvaika blīvums: Dati nav pieejami

Relatīvais iztvaikošanas ātrums: Dati nav pieejami

nav piemērojamsŠķīdinātāju atdalīšanas tests:

Organische Lösemittel 11 Gew-%

Wasser: 0 Gew-%

Šķīdinātāju saturs:

9.2. Cita informācija

89 %Cietu daļiņu saturs:

nav

Iespiešanas datums: 15.08.2022 LVRevīzijas numurs: 10,0



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

Meffert AG Farbwerke

SuperNova Lackspachtel

Pārskatīšanas datums: 01.02.2021 Materiāla numurs: 20003045050000 Lappuse 6 / 10-st

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Informācija nav pieejama.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils, ja to pienacigi uzglaba un apstrada.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Eksotermiska reakcija ar: Stiprs sārms, Stipra skābe, Oksidētājs, stipras iedarbības.

Sargāt no sasilšanas.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Informācija nav pieejama.

10.5. Nesaderīgi materiāli

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

dumi, slapekla oksidi.

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

64742-48-9 Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskie savienojumi

ŽurkaLD50 >5000 

mg/kg
caur muti

TrusisLD50 >5000 

mg/kg
ādu

ieelpojot (4 h) tvaiki LC50 >4951 

mg/l

Žurka

Ogļūdeņraži, C10-C13, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskie savienojumi

ŽurkaLD50 >6000 

mg/kg
caur muti ESAO 401

ŽurkaLD50 >5000 

mg/kg
ādu ESAO 402

ieelpojot (4 h) tvaiki LC50 8500 mg/l Žurka ESAO 403

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.
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12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

CAS Nr. Nosaukums

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

Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskie savienojumi64742-48-9

Akūtā toksicitāte zivīm 96 hLC50 >100 

mg/l

Akūta (īslaicīga) 

toksicitāte zivīm

Akūta toksicitāte 

crustacea

48 hEC50 >100 

mg/l

Daphnia pulex 

(ūdensblusa)

NOEC >100 

mg/l

Akūts (īslaicīgi) 

toksisks ūdens vidē 

aļģēm un zilaģēm

Aļģu toksicitāte

Akūta baktēriju 

toksicitāte

  (EC50 >100 

mg/l)

Ogļūdeņraži, C10-C13, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskie savienojumi

Akūtā toksicitāte zivīm 96 hLC50 2200 

mg/l

Melnā platgalve

Akūta aļģu toksicitāte 72 hErC50 >1000 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

Akūta toksicitāte 

crustacea

48 hEC50 >1000 

mg/l

Daphnia magna (lielā 

ūdensblusa)

NOEC 1000 

mg/l

3 d Pseudokirchneriella 

subcapitata

ESAO 201Aļģu toksicitāte

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Informācija nav pieejama.

CAS Nr. Nosaukums

AvotsVērtībaMetode d

Vērtēšanu

Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskie savienojumi64742-48-9

     OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D 80% 28

     Bioloģiski viegli noārdāms (saskaņā ar OECD kritērijiem).

Ogļūdeņraži, C10-C13, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskie savienojumi

     OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D 80% 28

     Bioloģiski viegli noārdāms (saskaņā ar OECD kritērijiem).

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Informācija nav pieejama.

Sadalījuma koeficients šėīdības n-oktanolā attiecība pret šėīdību ūdenī

Log PowNosaukumsCAS Nr.

64742-48-9 5 - 6,7Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie savienojumi, <2% aromātiskie savienojumi

Informācija nav pieejama.

12.4. Mobilitāte augsnē

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.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības
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Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus nemērķa 

organismiem, jo neviens komponents neatbilst kritērijiem.

Informācija nav pieejama.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Norādījumi novākšanai (otrreizējai pārstrādei)

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Likvidācija 

saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un bīstamajiem atkritumiem.

Izlietoto produktu atkritumu

080409 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES PĀRKLĀŠANAS LĪDZEKĻU (KRĀSU, LAKU UN STIKLVEIDA 

EMALJAS), ADHEZĪVU, HERMĒTIĶU UN TIPOGRĀFIJAS KRĀSU RAŽOŠANĀ, 

SAGATAVOŠANĀ, PIEGĀDĒ UN IZMANTOŠANĀ; atkritumi, kas radušies adhezīvu un hermētiķu 

(ieskaitot hidroizolācijas līdzekļus) ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā; adhezīvu un 

hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas 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); plastmasas iepakojums

150102

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.

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu 

nozīmē.
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:
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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

ES reglamentējoša informācija

Lietošanas ierobežojumi (REACH, XVII pielikumu):

Ieraksts 28, Ieraksts 40, Ieraksts 75

11 % (205,7 g/l)2010/75/ES (VOC):

11 % (205,7 g/l)2004/42/EK (VOC):

Nacionālā normatīva rakstura informācija

Darba ierobežojumi saskaņā ar jauniešu darba aizsardzības likumu 

(94/33/EK). Darba ierobežojumi saskaņā ar Maternitātes aizsardzības 

direktīvas rīkojumu (92/85/EEK) par grūtniecību vai maternitāti.

Darba pienākumu ierobežošana:

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

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

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)
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H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Bistamo sastavdalu dati tika panemti no beidzamas speka esošas iepriekšeja piegadataja drošibas datu lapas.)
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             Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.
          
           
             Nodrošiniet tvertņu, aparatūras, sūkņu un sūknēšanas iekārtu zemēšanu.
          
           
             Valkājiet antistatiskas kurpes un darba apģērbu.
          
           
             Atbilstoša materiāla grīda:
          
           
             vadītspējīgs
          
           
             Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
          
        
         
           Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.
        
         
           SASKARĒ AR ĀDU: maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
        
      
       
         
           Uzglabat cie�i noslegtu originalaja iepakojuma. Rikojoties ar kimikalijam, ieverojiet parastos piesardzibas pasakumus.
        
         
           Augsnei ir jāatbilst "Vadlīnijām saistībā ar elektrostatiskas uzlādēšanās rezultātā izraisītas aizdegšanās apdraudējumu novēršanu (TRGS 727)".
        
         
           Neiztukšojiet tvertni ar spiedienu.
        
         
           Sargat no stipri skabiem un sarmainam vielam, ka ari oksidetajiem.
        
         
           Turiet iepakojumu sausu un stingri noslēgtu, lai izvairītos no piesārņošanas un mitruma uzsūkšanas.
        
         
           Sargat no stipri skabiem un sarmainam vielam, ka ari oksidetajiem.
        
         
           Pieeja atļauta tikai autorizētam personālam.
        
         
           Uzglabājiet sausā un vēsā vietā.
        
         
           Izvairieties no temperaturas, kas zemaka par 5 ° C un augstaka par 30 ° C.
        
      
       
         
           �paktelmasa
        
      
    
     
       
         
           Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.
        
         
           Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.
        
      
       
         
           
             Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.
          
           
             Ir jāievēro valkāšanas laika ierobežojumi atbilstoši GefStoffV apvienojumā ar Noteikumiem par respiratoru izmantošanu (BGR 190).
          
           
             Elpošanas aizsargierīcēm jābūt CE marķējumam, ieskaitot četru ciparu pārbaudes numuru.
          
           
             Izsmidzinot:
          
           
             Izmantojiet atbilstošu respiratoru.
          
           
             Izmantojiet kombineto filtru masku A2 - P2.
          
        
         
           
             Izsmidzinot lietot aizsargbrilles.
          
        
         
           
             Pret ķimikālijām noturīgus aizsargcimdus jāizvēlas atbilstoši bīstamo vielu koncentrācijai un daudzumam, un darba vietas specifikai.
          
           
             Nomainīt uzreiz, kad parādās pirmās nolietošanās pazīmes!
          
           
             
          
           
             Ieteicams noskaidrot pie ražotāja iepriekš minēto aizsargcimdu pretestību, lietojot īpašos apstākļos.
          
           
             Ievērojiet ražotāja norādījumus.
          
           
             
          
           
             
          
           
             Atbilstošs materiāls:
          
           
             NBR (Nitrila gumija)
          
           
             .
          
           
             EN ISO 374
          
           
             .
          
           
             Pēc iespējas lietojiet kokvilnas cimdus.
          
           
             
          
           
             Iesūkšanās laiks
          
           
             :
          
           
             >480 min.
          
           
             
          
           
             Cimdu materiāla biezums
          
           
             :
          
           
             >0,5 mm
          
        
         
           
             Valkājiet antistatiskas kurpes un darba apģērbu.
          
           
             Atbilstošs materiāls:
          
           
             Dabiskas šķiedras (piemēram, kokvilna)
          
           
             ,
          
           
             karstumnoturīgas sintētiskas šķiedras
          
        
      
       
         
           Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.
        
      
    
     
       
         other
         
           Šķidrs
        
         liquid
         colouring agent
         
           krasas toni skatit uz etiketes
        
         
           raksturigs
        
      
       
         
           
             
               Dati nav pieejami
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               lt
               -20
               °C
            
          
           
             
               nav piemērojams
            
          
           
             
               nav piemērojams
            
          
        
         
           
             
               78
               °C
            
          
           
             
               nav piemērojams
            
          
        
         
           
             
               Dati nav pieejami
            
          
        
         
           
             Dati nav pieejami
          
        
         
           
             
               0.6
               %
            
          
           
             
               7
               %
            
          
        
         
           
             0.6
             hPa
          
           
             20
             °C
          
        
         
           
             
               Dati nav pieejami
            
          
        
         
           
             
               1.87
               g/cm³
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             237
             °C
          
           
             240 °C
          
        
         
           
             240 °C
          
           
             nav piemērojams
          
        
         
           
             Dati nav pieejami
          
        
         
           
             
               pastös
            
          
           Dynamic
        
         
           
             
               20.5
               mm²/s
            
             
               20
               °C
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               nav noteikts
            
          
           Flow time
        
      
       
         
           
             nav piemērojams
          
        
         
           
             Organische Lösemittel 11 Gew-%
          
           
             
          
           
             Wasser: 0 Gew-%
          
        
         
           
             89
             %
          
        
      
       
         nav
      
    
     
       
         Informācija nav pieejama.
      
       
         Stabils, ja to pienacigi uzglaba un apstrada.
      
       
         Eksotermiska reakcija ar:
      
       
         Stiprs sārms
      
       
         ,
      
       
         Stipra skābe
      
       
         ,
      
       
         Oksidētājs, stipras iedarbības
      
       
         .
      
       
         Sargāt no sasilšanas.
      
       
         Informācija nav pieejama.
      
       
         Augsta temperatura var veidoties bistami sadali�anas produkti, piemeram, oglekla dioksids, oglekla monoksids, dumi, slapekla oksidi.
      
    
     
       
         
           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.
        
      
       
         
           Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
        
      
       
         
           Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
        
      
    
     
       
         
           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.
        
         
           Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.
        
         
           Likvidācija saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un bīstamajiem atkritumiem.
        
         
           Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkārtoti.
        
         
           Ar kontaminētajiem iepakojumiem jārīkojas tāpat kā ar vielām.
        
      
       
         
           
             08 04 09
             
               ATKRITUMI, KAS RADUŠIES PĀRKLĀŠANAS LĪDZEKĻU (KRĀSU, LAKU UN STIKLVEIDA EMALJAS), ADHEZĪVU, HERMĒTIĶU UN TIPOGRĀFIJAS KRĀSU RAŽOŠANĀ, SAGATAVOŠANĀ, PIEGĀDĒ UN IZMANTOŠANĀ; atkritumi, kas radušies adhezīvu un hermētiķu (ieskaitot hidroizolācijas līdzekļus) ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā; adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas; bīstamie atkritumi
            
             true
          
           
             15 01 02
             
               IEPAKOJUMA ATKRITUMI; ABSORBENTI, SLAUCĪŠANAS MATERIĀLS, FILTRU MATERIĀLS UN AIZSARGAPĢĒRBS, KAS NAV MINĒTI CITUR; iepakojums (ietverot atsevišķi savāktus iepakojuma sadzīves atkritumus); plastmasas 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 28, Ieraksts 40, Ieraksts 75
          
           
           
           
             Darba ierobežojumi saskaņā ar jauniešu darba aizsardzības likumu (94/33/EK). Darba ierobežojumi saskaņā ar Maternitātes aizsardzības direktīvas rīkojumu (92/85/EEK) par grūtniecību vai maternitāti.
          
        
      
       
         false
         
           Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.
        
      
    
     
       
         226
         Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
      
       
         304
         Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
      
       
         319
         Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
      
       
         336
         Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
      
       
         361d
         Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
      
       
         412
         Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
      
       
         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
      
       
         10,0
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