
Drošības datu lapa 
Vielas tirdzniecības nosaukums: Weber LR TOP
Izveidošanas datums 03.10.2011    Labots: 03.06.2016
______________________________________________________________________________
Drošības datu lapa
Saskaņā ar REACH regulu (EC)No 1907/2006
Pārskatīšanas datums: 03.06..2016

1. VIELAS/MAISĪJUMA  UN  UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA
APZINĀŠANA 

1.1.  Produkta identifikators 
WEBER LR TOP

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

Lietošanai gatava pildviela

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju
Vielas piegādātājs:
Kemivägen 7, 705 97 SE-Glanshammar, Sweden                              
705 97 SE-Glanshammar,  
Sweden    
Tel. +46 (0)19-46 34 00
Fakss +46 (0)19-46 57 31
E-pasts  info@dalapro.com
Mājas lapa www.dalapro.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests:112
Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija,  LV-1079;  strādā 24 h diennaktī.
Tel. nr. 67042473

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

2.1.  Vielas vai maisījuma klasificēšana 
Klasifikācija saskaņā ar CLP ( 1272/2008/EK direktīva) un DPD/DSD (1999/45/EK un
67/548/EK direktīva)

Saskaņā ar vietējo likumdošanu, produkts nav klasificējams kā uzliesmojošs vai bīstams
dzīvībai.

Saskaņā ar CLP un DPD/DSD  produkts ir jāmarķē atbilstoši tekstam: “Datu drošības
lapa pieejama pēc pieprasījuma” 
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Par alergologu, skatīt 11.nodaļu

2.2. Citi apdraudējumi 
Smalkie putekļi var radīt ādas, acu vai gremošanas trakta kairinājumu

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM
Saskaņā ar vietējo likumdošanu produkts nav klasificējams kā uzliesmojošs vai kaitīgs
veselībai vai apkārtējai videi.

Par ar alergologu, skatīt 11.nodaļu

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1.  Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 
Vispārīgi:  Cietušo  turēt  siltumā un mierīgā  vidē.  Nekad nedodiet  neko ēst  vai  dzert
cilvēkam,  kurš  atrodas  bezsamaņā.  Ja  ir  nepieciešams  vai  simptomi  norāda  uz
nepieciešamību,  konsultējieties  ar  ārstu.  Parādiet  šo  datu  drošības  lapu  medicīnas
personālam.
Ieelpošana: Nogādāt svaigā gaisā. Lūdziet medicīnisku palīdzību ilgstoša diskomforta
gadījumā. 
Saskare ar ādu: Rūpīgi nomazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. Lūdziet medicīnisku 
palīdzību ilgstoša diskomforta gadījumā. 
Saskarē ar acīm: Plaši atvērt aci, izņemt kontaktlēcas un nekavējoties skalot ar ūdeni
(vēlams,  izmantojot  acu  mazgāšanas  aprīkojumu).  Nekavējoties  meklēt  medicīnisko
palīdzību.
Norijot: Izskalot  muti  ar  ūdeni  un  izdzert  1-2  glāzes  ūdens  ar  maziem malkiem,  ja
cietušais  ir  pie  samaņas  Neizraisīt  vemšanu.  Lūdziet  medicīnisku  palīdzību  ilgstoša
diskomforta gadījumā. 

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme 
Smalkie putekļi var radīt ādas, acu vai gremošanas trakta kairinājumu

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un  īpašu aprūpi
     -

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 
5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Izmantot apkārtnei atbilstošos ugunsdzēsības līdzekļus.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 
Produkts nav uzliesmojošs. Dūmi satur oglekļa oksīdus un silīcija dioksīdu, kas var

rasties ugunsgrēka gadījumā.  
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5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem 
Velciet ķīmiskam ugunsgrēkam atbilstošu aizsargapģērbu kā arī iekļaujot elpošanas

ierīces. Nepieļaut ugunsdzēšanas līdzekļu nonākšanu pazemes ūdeņos, ūdens avotos un
kanalizācijas sistēmā.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

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

Izvairieties  no  putekļu  ieelpošanas.  Izmantojot  piemērotu  aizsargekipējumu,
atbilstoši šīs datu drošības lapas 8.nodaļai.

6.2. Vides drošības pasākumi 
Izvairīties  no  nokļūšanas  apkārtējā  vidē.  Lielāku  noplūžu  gadījumā  informēt

attiecīgos dienestus.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli
Savāc un absorbē noplūdi ar smiltīm vai citu absorbējošu materiālu un nogādā uz

piemērotu atkritumu konteineru.  Skatīt 13. Sadaļu par apsaimniekošanu 

6.4. Atsauce uz citām iedaļām 
Skatīt 8. Iedaļu informācijai par individuālās aizsardzības  līdzekļiem 
Skatīt 13. Sadaļu par apsaimniekošanu 

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA 

7.1  Lietošana
Izvairīties no saskares ar acīm. Izvairīties no ilgstoša kontakta ar ādu. Izvairīties

no putekļu veidošanās. Putekļu gadījumā, nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. Izmantojiet
personīgo aizsargekipējumu, skatīt. 8.nodaļu.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
 Uzglabāt vēsā vietā.

7.3 Specifisks(-i) gala lietošanas veids(-i)
Skatīt EWC kodu 13.nodaļā.

        8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1  Pārvaldības  parametri,  sastāvdaļas,  kurām  noteikti  darba  vietas  kontroles
parametri
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Saskaņā ar 91/322/EEG, 2000/39/EG un 2006/15/EG direktīvām

Vielas DNEL / PNEC  - Dati nav pieejami

8.2 Iedarbības pārvaldība

8.2.1 Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi

Nodrošiniet piemērotu ventilāciju putekļu rašanās gadījumā.
Neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet darba vietā. Atbrīvoties no piesārņotā apģērba. Mazgāt
rokas/seju pirms pārtraukumiem un beidzot darbu.

8.2.2 Roku aizsardzība

Lietojiet cimdus gadījumā, ja notiek atkārtots vai ilgstošs kontakts ar produktu. Caurumu
rašanās cimdos ir atkarīgas no cimdu biezuma, izmantošanas un apstākļiem. Kontaktējieties ar
izplatītāju par papildus informāciju.

8.2.3 Acu aizsardzība
Putekļu veidošanās gadījumā, velciet cieši noslēgtas brilles. Ja malšana notiek acu līmenī,

vecliet aizsargbrilles.

8.2.4 Ķermeņa aizsardzība
Piemērots aizsargapģērbs

8.2.5 Elpošanas aizsardzības

Produktam ir  zems iztvaikošanas  slieksnis  un ieelpošanas  bīstamība ir  zema.  Putekļu
veidošanās gadījumā, nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. Kad nepieciešams, lietojiet respiratoru ar
P2 filtru.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Izskats
Forma: Pasta
Krāsa: Balta

Smarža Īpatnēja

Šķīdība Nešķīstošs, jaucas ar ūdeni

pH Apm. 9 šķīdumā

Vārīšanās temperatūra >100 °C
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Uzliesmošanas temperatūra >100 °C

Blīvums Apm. 1,3 kg/dm3

Cita informācija Šīs ir tipiskās vērtības un neveido specifikāciju 

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1 Reaģētspēja 
Stabils produkts normālos uzglabāšana un izmantošanas gadījumā

10.2 Ķīmiskā stabilitāte
Stabils produkts normālos uzglabāšana un izmantošanas gadījumā

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība
Stabils produkts normālos uzglabāšana un izmantošanas gadījumā

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās
Ekstremālas temperatūras

10.5 Nesaderīgi materiāli 
Nav noteikti

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Ugunsgrēka gadījumā var veidoties oglekļa oksīdi un silīcija dioksīds.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Vielu toksikoloģiskā informācija

Akūts efekts Hronisks efekts

Ādas kontakts Slīpēšanas putekļi var izraisīt
ādas kairinājumu

-

Acu kontakts Slīpēšanas putekļi var izraisīt
acu kairinājumu

-

Ieelpošana Slīpēšanas putekļi var izraisīt
gremošanas trakta kairinājumu

-
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Norīšana - -

Akūta toksicitāte
Nav akūtas toksicitātes. Dati nav pieejami.

Toksikoloģijas dati iekļautajās sastāvdaļām
Nesatur vērā ņemamus sastāvdaļu daudzumus, kurs varētu klasificēt kā akūti toksiskus

Kairinājums
Putekļi var izraisīt ādas, acu vai gremošanas trakta kairinājumu

Korozivitāte
Nav zināmas korozīvas ietekmes

Sensibilizācija
Satur izotiazolīnus. Informācija kontaktējieties ar izplatītāju.

Toksicitāte – atkārtota ietekmes
Nav zināma atkārtotas ietekmes toksicitātes

Kancerogenitāte
Nav zināmas kancerogēnas ietekmes

Mutagenitāte
Nav zināmas mutagēnas ietekmes

Reprodukcijas toksicitāte
Nav zināma toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu

Savstarpēji iedarbojošies efekti
Nav zināmi

Trūkstošā informācijai
-

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1 Toksicitāte
Nav klasificēts kā toksisks ūdens organismiem

12.2 Noturība un spēja noārdīties 
Nav datu
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12.3  Bioakumulācijas potenciāls
Produkts nav bioakumulatīvs

12.4 Mobilitāte augsnē un ūdenī
Nešķīstošs ūdenī

12.5 PBT un vPvB rezultātu vērtējums
PBT – nav piemērojams
vPvB – nav piemērojams

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes
Produkts nav klasificēts kā toksiks ūdens organismiem. Tomēr nepieļaut lielu produkta

daudzuma noplūdi un saskari ar pazemes ūdeņiem, avotiem vai kanalizācijas sistēmu.

13. APSVĒRUMI, KAS SASITĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Nelietots produkts nav bīstami atkritumi saskaņā ar 2000/532/EK direktīvu
Ieteicamais EWC kods: Adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kas nav minēti 08 04 09.

Atkritumi
Atkritumi nav klasificēti kā bīstami, bet tos jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Atkritumu apstrādes metodes
Atkritumi nav klasificēti kā bīstami, bet tos jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Piesārņotais iepakojums
Piesārņotais  iepakojums  nav  klasificēts  kā  bīstami,  bet  tos  jāutilizē  saskaņā  ar  vietējiem
noteikumiem.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu
Nav klasificēts kā bīstamie produkti saskaņā ar ADR/RID/IMO/DGR

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1 Drošības,  veselības joma un vides  noteikumi/  normatīvie  akti,  kas  īpaši  attiecas  uz
vielām un maisījumiem 
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Datu  drošības  lapa  un  klasifikācija  saskaņā  ar  CLP  (1272/2008/EK  direktīvu  un
453/2010/EK  direktīvas  1.  pielikumu)  un  DPD/DSD  (1999/45/EK  un  67/548/EK
direktīvām)

16. CITA INFORMĀCIJA

Bīstamības frāzes
-

Saīsinājumi un akronīmi

PNEC - paredzamā beziedarbības koncentrācija 
DNEL - atvasinātais beziedarbības līmenis
RID - Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi
ICAO - Civilās aviācijas organizācija
ADR - Eiropas Nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem
IMDG - Starptautiskais kodekss par bīstamu kravu drošu pārvadāšanu
IATA - Starptautiskā Gaisa transporta asociācija
GHS - Globāli harmonizētā sistēma ķīmisko vielu klasificēšanai un marķēšanai
CAS - Chemical Abstracts Service (CAS) numurs

PBT – noturīgas, bioakumulatīvas toksiskas vielas
vPvB – ļoti noturīgas un bioakumulatīvas vielas

Saistītās frāzes
-

Drošības prasību apzīmējumi: 
-

Datu drošības lapa ir izveidota uz Scanspac AB zināšanu datu bāzes.

Operatora pienākumi:
- izveidot drošības pasākumus balstoties uz savām zināšanām un informācijai,kas pieejama šajā
datu drošības lapā
- nodrošināt ar informāciju visus patērētājus un operatorus par drošības riskiem, kas saistīti ar
atkritumiem
 - apzināties iespējamos riskus, ja produkts tiek lietots citiem mērķiem nekā tas ir paredzēts

DDL tulkotājs:
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SIA A.E.J. Consulting
Adrese: Kr.Barona iela 12-35
 Jelgava, LV-3001
 Tel. + 371 26131615

 

9


