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Drošības datu lapa 
Saskaņā ar REACH regulu (EC)No 1907/2006 

Versija 1.0 Pārskatīšanas datums: 08.12.2015 

Izdrukāšanas datums:08.12.2015 

 

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA 

APZINĀŠANA  

 

1.1.  Produkta identifikators  

Tirdzniecības nosaukums: Weber FZ391 silikona krāsa 

 

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

izmantot 

Silikona krāsa ēku ārsienu pārklāšanai 

Neiesaka izmantot:citiem mērķiem, izņemot ieteikto 

 

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju 

Vielas izplatītājs Latvijā: 

SIA “Saint Gobain celtniecības produkti”  

Daugavgrīvas 83, Rīga,  

LV-1007, Latvija    

Tel. (+371) 67323803 

Fakss: (+371) 67322933 

 

Vielas eksportētājs no Polijas: 

 Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  

44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16  

Oddział Weber Góra Kalwaria  

Tel.: +48 22 701 55 01 do 06 Faks: +48 22 701 55 09 

 

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  

Fizikālās un ķīmiskās bīstamība: nav klasificēts kā bīstams. 

 

Veselības apdraudējumi: Skin Sens. 1 - Ādas sensibilizācija, 1. bīstamības kategorija 

H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 
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Vides apdraudējumi: Aquatic Chronic 3 - draudi ūdens videi, hroniska toksiskuma 

kategorija 3 

H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 

Papildu informācija: Nav. 

2.2. Etiķetes elementi 

Etiķetes elementi atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008): 

Bīstamības piktogrammas:  

GHS07 

 

Signālvārds: Uzmanību 

 

Sastāvā: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons 

 

Bīstamības apzīmējumi (H): 

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām 

 

Drošības prasību apzīmējumi (P): 

P273 Izvairīties no izplatīšanas vidē 

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

P302 + 352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. 

P333 + 313 Gadījumā, ja ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību 

P501 Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 

 

Papildu informācija: nav. 

 

2.3. Citi apdraudējumi  

Saskaņā ar XIII pielikumu viela vai maisījums neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem 

PBT: neatbilst 

vPvB: neatbilst 

 

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 

 

3.1. Vielas  

Maisījums 

Šis produkts, ir uz ūdens bāzes organisko sveķu dispersija, ar pievienotām pildvielām, 

modifikatoriem, un konservantiem produkta aizsardzībai un pret aļģēm un sēnēm 

 

 

. 
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3.2. Maisījuma bīstamās sastāvdaļas  

 

Vielas 

nosaukums 

Identifikatori 

EC Nr. 

CAS Nr.  

Koncentrācija Klasifikācija saskaņā ar 

regulu  

1272/2008/EK (CLP) 

 

Kalcija 

karbonāts 

CAS: 1317-65-3  

EC: 215-279-6  

> 25 - 

 

2-metil-2H-

izothiazol-3-ons 
CAS: 

2682-20-4  

EC: 220-

239-6  
 

<0.02 

 
Acute Tox. 3 H3010 

 Acute Tox. 2 H330 

 
 Skin Corr. 1B H314 

 Skin Sens. 1A H317, 

 
 Aquatic Acute 1 H400 (M=1), 

Aquatic Chronic 2 H411 

5-hlor-2-metil-

2H-izotiazol-3-

ona (EC  

247-500-7  

) un 2-metil-2H-

izotiazol-3-ona  ( 

220-239-6  

)maisījums (3:1) 

CAS: 55965-84-9 

EC: 611-341-5 

Indeksa Nr.: 613-

167-00-5 

< 0,0025 

 
Acute Tox. 3 H331,  

Acute Tox. 3 H311,  

Acute Tox. 3 H301,  

 
Skin Corr. 1B H314, 

 Skin Sens. 1A H317,  

 
Aquatic Acute 1 H400 

(M=10), 

Aquatic Chronic 1 H410 

Papildus informācija: Riska frāžu atšifrējumu skatīt 16. Sadaļā 
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4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 

 

4.1.  Pirmās palīdzības pasākumu apraksts  

Vispārēja informācija: Nav 

Ieelpošana: Aerosola ieelpošanas gadījumā, izvest cietušo no piesārņotajā apvidus un 

novieto tādā pozīcijā, lai būtu ērti elpot. Nodrošiniet svaigu gaisu. Konsultējieties ar 

ārstu, ja kādi simptomi saglabājas. Ja bezsamaņā, pārvadāt guļus, sānu stāvoklī. 

Saskare ar ādu: Piesārņoto apģērbu nekavējoties novilkt. Mazgāt ādu ar lielu ūdens 

daudzumu un ziepēm, kārtīgi noskalot. Konsultējieties ar dermatologu, ja rodas ādas 

kairinājums. 

Saskarē ar acīm: Izņemt kontaktlēcas. Ar atvērtiem plakstiņiem nekavējoties skalot acis 

ar tekošu ūdeni vismaz 15 minūtes. Konsultējieties ar ārstu, ja kairinājums nepāriet. 

Norijot: Izskalot muti ar ūdeni. Dzert vairākas glāzes ūdens. Neizraisīt vemšanu. Ja 

bezsamaņā, neko nelietot nesazinoties ar ārstu. Konsultējieties ar ārstu, ja simptomi 

saglabājas. 

 

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme  

Nav 

 

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un  īpašu aprūpi 

Nav 

 

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI  

 

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi 

Piemērots: Produkts nav uzliesmojošs. Izsmidzinātu ūdeni, putas, CO2 ugunsdzēšamos 

aparātus, pulverveida ugunsdzēšamos aparātus, ugunsdzēšanas pulverus ABC vai BC. 

Neizmantot: Izvairieties no ūdensstrūklas zem augsta spiediena. 

 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība  

Produkts nav uzliesmojošs. Nelietojiet ieelpot dūmus un gāzes, kas rodas ugunsgrēka 

laikā. Degšanas produkti var saturēt oglekļa monoksīdu, slāpekļa oksīdus un citas 

bīstamas gāzes un izgarojumus. Skatīt arī 10.nodaļu. 

5.2. Ieteikumi ugunsdzēsējiem  

Konteinerus, kas pakļauti uguns vai augstas temperatūras ietekmei, dzesēt apsmidzinot ar 

ūdeni no droša attāluma; ja iespējams un droši, izvest no bīstamās zonas un turpināt 

smidzināšanu līdz viss atdzisis. 

Nepieļaut ugunsdzēsības notekūdeņu noplūdi kanalizācijā un ūdensceļos. Notekūdeņus 

un atkritumus savākt  atbilstoši piemērojamiem noteikumiem. 

Atkarībā no ugunsgrēka lieluma, lietot elpošanas aparātu ar neatkarīgu gaisa padevi, 

kombinezonu un aizsargapģērbu, kas ir izturīgs pret ķimikālijām 
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6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS 

 

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas 

situācijām 

Ierobežot nepiederošu personu piekļuvi nepiederošu piesārņotajai platībai līdz atbilstošu 

tīrīšanas operāciju pabeigšanai. Ievērojiet piesardzību, izmantot individuālos aizsardzības 

līdzekļus (skatīt 7. Nodaļu un 8). Sargāt no aizdegšanās avotiem - atklātas uguni, 

nelietojiet dzirksteļojošus instrumentus un aprīkojumu, novērst elektrostatisko izlādi. 

 

6.2. Vides drošības pasākumi  

Neļaujiet lielam daudzumam produkta nokļūt kanalizācijā, ūdenī vai augsnē. Izlietotais 

produkts jānodod marķētā, noslēgtā traukā reģenerācijai vai drošai iznīcināšanai. Ļauj 

vielai iztvaikot vai uzsūkties atbilstošā absorbējošā materiālā (piem. Smiltis, diatomīts) 

un drošā veidā atbrīvoties no piesārņotā materiāla. Noņemt piesārņoto augsni un novietot 

to drošā vietā.  

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli 

Atbrīvoties no savāktā materiāla un atkritumiem pēc ugunsgrēka saskaņā ar 

normatīvajiem dokumentiem.  

 

 

6.4. Atsauce uz citām iedaļām  

Skatīt 7. Iedaļu informācijai par drošu lietošanu 

Skatīt 8. Iedaļu informācijai par individuālās aizsardzības  līdzekļiem  

Skatīt 13. Sadaļu par apsaimniekošanu  

 

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA  

 

7.1  Lietošana 

Drošai produkta lietošanai un glabāšanai  sekot vispārējiem drošības un veselības 

aizsardzības noteikumiem darbā ar ķīmiskām vielām. 

Ieteikumi drošai lietošanai 

Izmanto kā paredzēts, un saskaņā ar ražotāja norādījumiem. 

Lai neveidotos kaitīgo tvaiku koncentrācija/ migla gaisā, izmantojiet ar atbilstošu 

ventilāciju. Ievērojiet personīgo higiēnu, izmantot piemērotus individuālos aizsardzības 

līdzekļus (skatīt 8. nodaļu). 

Ieteikumi ugunsdrošībai un sprādziendrošībai 

Produkts nav uzliesmojošs. 

Higiēnas ieteikumi 

Izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Sekojiet vispārējiem drošības un veselības 

aizsardzības ietikumem darbā. Sekojiet labas rūpnieciskās higiēnas principiem. Neēst, 

nedzert un nesmēķēt darba vietā. Mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni pēc lietošanas. 

Neizmantojiet piesārņoto apģērbu. Nekavējoties novelciet nosmērēto apģērbu, pirms 

atkārtotas lietošanas izmazgāt. 
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7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 

7.2.1 Glabāšana 

7.2.1.1. Prasības, kas attiecas uz uzglabāšanas telpām un tvertnēm 

Uzglabāt tikai oriģinālajā, noslēgtos konteineros sausā vietā temperatūrā virs + 5 

° C Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem. Sargāt no sala. Uzglabāšanas 

zonā ievērot smēķēšanas aizliegumu.  

7.2.1.2 Informācija par glabāšanu vienā kopīgā telpā 

Sargāt no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības. Neturiet bērniem epieejamā 

vietā. Skatīt arī 10.nodaļu. 

7.2.1.3. Papildus informācija:  

Uzglabāt vēsā, sausā vidē labi noslēgtā iepakojumā. Sargāt no sala un tiešas 

saules iedarbības. Uzglabāt aizslēgtā telpā, bērniem nesasniedzamā vietā.  

7.3  Specifisks(-i) galalietošanas veids(-i) 

Sk. 1. Sadaļu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar ražotāju / piegādātāju. 

 

8.  IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 

 

8.1 Pārvaldības parametri, sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles parametri 

Papildus  iedarbības limita vērtības, kas var radīt iespējamo apdraudējumu izmantošanas 

laikā 

Sastāvdaļa Cas Nr. Aroda ekspozīcijas robežvērtības 

(AER) 

Bāze Piezīmes 

8 st. Īslaicīgi (15min) 

  mg/m
3
  ppm 

(ml/m
3
) 

mg/m
3
   ppm 

(ml/m
3
) 

  

Kalcija 

karbonāts 

471-34-1 6      

 

Bioloģiskās robežvērtības – nav pieejams 

8.2 Iedarbības pārvaldība 

8.2.1 Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi 

Nodrošināt nepieciešamo ventilāciju slēgtā telpā 

Papildus skatīt 7. nodaļu. 

Tuvumā darba vietai nepieciešams uzstādīt acu skalojamos līdzekļus 
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Parastie piesardzības pasākumi, kas jāievēro strādājot ar ķimikālijām 

Turēt nost no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības 

Darba laikā neēst, nedzert un nesmēķēt 

Nekavējoties atbrīvoties no piesārņotajām un netīrajām drēbēm 

Izvairīties no kontakta ar ādu 

 

 

8.2.2 Roku aizsardzība 

 

Jāvelk atbilstoši cimdi, piemēram, nitrilgumijas vai neoprēna. 

Cimdu izturība ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no  

No rokām ir jānotīra pulveris pirms cimdu uzvilkšanas izmantošanas ilguma. Vairākām 

vielām nevar noteikt cik ilgi cimdus var lietot saistībā ar  šīm vielām. Jāņem vērā cimdu ražotāja 

noteiktās vērtības. Cimdus drīkst izmantot, tik ilgi, kamēr tie saglabā savas aizsargājošās īpašības. 

 

Cimdu materiālam ir jābūt produkta/ vielas/ produktu sagatavošanas materiālu 

necaurlaidīgam un izturīgam 

Aizsargcimdi 

 

8.2.3 Acu aizsardzība 

 

Velciet aizsargbrilles, kas cieši pieguļ sejai un aizsargā no maisījuma putekļiem un 

šļakatām 

8.2.4 Ķermeņa aizsardzība 

 

 

 

 

Jāvelk atbilstošs aizsargapģērbs, kas izgatavots no blīva tekstilauduma. 

Gumijas zābaki 
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8.2.5 Elpošanas aizsardzības 

 

 Ja ir atbilstoša ventilācija, elpošanas aizsardzība nav nepieciešama. Slikti vēdinātās 

telpās, ja tiek strādāts ar produktu aerosola veidā, tad jālieto P2 filtrs (P2 filtrs lietojams pret cietu 

un šķidru vielu daļiņām ar vidēju toksicitāti) 

 

Vides apdraudējumu kontroles 

Nav pieejams 

 

9.  FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 

 

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām 

Izskats 

Forma:     Šķidrums 

Krāsa:    Balts vai krāsains, atkarībā no pievienotā   

    pigmenta 

Smarža      Savdabīga, vāja 

Smaržas slieksnis   Nav datu 

 pH vērtība ( 20
 0
C )   ~8 

 Kušanas/viršanas temperatūra  

Kušanas punkts/ 

kušanas diapazons:   Nav datu 

Viršanas punkts/ 

 viršanas diapazons   Nav datu 

Uzliesmošanas temperatūra   Nav uzliesmojošs 

Iztvaikošanas ātrums   Nav datu 

Uzliesmojamība 

(cietām vielām, gāzēm)    Dati nav pieejami 

Sprādzienbīstamība   Nav 

Sprādzienbīstamības robežas 

 Zemākā    Nav datu 
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 Augstākā   Nav datu 

Oksidēšanās īpašības   Dati nav pieejami 

Tvaika spiediens   Minimālais 

Blīvums 20
 0
C     ~1,5 g/cm

3 
 

Tilpuma blīvums   Nav piemērojams 

Tvaika blīvums    Attiecībā pret gaisu – dati nav pieejami 

 

Iztvaikošanas ātrums   Nav piemērojams 

Šķīdība / sajaukšanās spēja 

 Ūdens    Jaucas ar ūdeni, iemaisa ūdenī 

Noslāņošanās koeficients 

(n-oktanols/ūdens) log   Dati nav pieejami 

Aizdegšanās temperatūra  Dati nav pieejami 

Sadalīšanās temperatūra   Dati nav pieejami 

Viskozitāte 20
 0
C    Nav datu 

 

Cita informācija     

Šķīdinātāja saturs 

 Organiskie šķīdinātāji  <1,5% 

 Gaistoši organiskie  < 25g/l  

 savienojumi (EU-VOC) 

 

10.  STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 

 

10.1 Reaģētspēja  

Dati nav pieejami 

10.2 Ķīmiskā stabilitāte 

 Stabils ieteicamajos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos 

 

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība 

 Nav pazīstamu bīstamu reakciju 

 

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās 

Produkts ir stabils normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos. 

Sargāt no karstuma. 

 

10.5 Nesaderīgi materiāli  

Nav bīstama polimerizācija 
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10.6 Bīstami sadalīšanās produkti 

Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti 

Papildus skatīt 5.nodaļu 

 

Vispārīga informācijai 

Produkts rada draudus cilvēka veselībai, skatīt 2.nodaļu 

 

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

 

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi 

 

Akūta toksicitāte 

Uz ādas un orāli: aprēķināta akūtā toksicitāte (jaukti) >5000 mg/kg  

5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 

220-239-6] (3:1) maisījums (CAS: 55965-84-9): 

LD50 – iekšķīgi žurka 457 mg/kg 

LC50 – ieelpojot žurka 2,36 mg/l (4h) 

LD50 – uz ādas trusis 660 mg/kg 

 

Ādas kairinājums 

[EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (CAS: 

55965-84-9): 

caur ādu: OECD 404 (āda), kodīgs (trusis) (OECD 404) S 32 

Pamatojoties uz pieejamiem datiem, nav klasificēts 

 

Sensibilizācija 

Var izraisīt sensibilizāciju saskarē ar ādu: 

Sensibilizācija: OECD 406 (MKA), sensibilizējošs (jūrascūciņa) (OECD 406) S 171 

 

Atkārtotas devas toksicitāte 

Pamatojoties uz pieejamiem datiem, nav klasificēts 

 

Kancerogēnās, mutagēnās iedarbības 

Pamatojoties uz pieejamiem datiem, nav klasificēts 

 

Simptomi un iedarbības sekas 

Ieelpošana    Dati nav pieejamie 

Saskarē ar acīm    Var izraisīt vieglu acu kairinājumus 

Saskarē ar ādu    Ilgstošā saskarē var izraisīt ādas apsārtumu,   

    kairinājumu 

Norīšana    Var izraisīt kairinājumu un vemšanu 
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12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

 

Prece var radīt draudus videi, skatīt 2.nodaļu 

 

12.1 Toksicitāte 

Toksiskums ūdens vidē – nav klasificēts kā kaitīgs ūdens organismiem 

[EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (CAS: 

55965-84-9):  

LC50 – zivs (oncorhynchus mykiss) 0,19mg/l (96h) 

EC50 – bezmugurkaulnieks (Daphnia magna) 0,16mg/l (48h) 

EC50 – aļģes (Scenedesmus capricornutum) 0,027 mg/l (72h) 

 

12.2 Noturība un spēja noārdīties 

[EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums 

(CAS: 55965-84-9):  

OECD 301 D slēgto trauku metode: bioloģiska noārdīšanās >60%  (organismi – dūņas) 

(OECD 301 D), S 200, ātra bioloģiskā sadalīšanās/likvidēšana 

 

12.3  Uzvedība dabas/vides sistēmās 

Bioakumulācijas potenciāls – neuzkrājas organismos 

Sadalīšanās koeficients sistēmā augsne - ūdens (Kow) - nav pieejams 

Biokoncentrācijas koeficients (BCF) – nav pieejams 

Mobilitāte augsnē – nav pieejams 

12.4 Papildus ekoloģiskā informācija 

 PBT – nav piemērojams 

 vPvB – nav piemērojams 

 

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes 

Informācija nav pieejama 

 

 

13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU 
 

Vispārīga informācija 

Ja iespējams, samazināt vai novērst atkritumu rašanos. 

Ievērojiet piesardzību, kas norādīta 7. un 8. nodaļā 

 

13.1 Atkritumu apstrādes metodes 
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Ja produkts tiek izmantots citām neparedzētām darbībām/procesiem, gala lietotājam ir jādefinē 

atbilstošais atkritumu kods. Detalizēta informācija par atbilstošo atkritumu kodu ir atkarīga no tā 

kur un kā produkts tiek izmantots 

 

Eiropas atkritumu katalogs: 

Iespējamais atkritumu kods. Atbilstošais atkritumu kods ir atkarīgs no atkritumu 

izejvielām. 

 

17 01 82 Atkritumi, kas nav minēti citur 

 

Atkritumu pārkraušanas process 

Nelielos daudzumus var tikt izvietots poligonā saskaņā ar attiecīgajiem vietējiem normatīvajiem 

aktiem 

Lielākus daudzumus likvidē saskaņā ar atbilstošo iestāžu noteikumiem 

 

Netīrīti iepakojumi: 

Ieteikumi – atkritumu izmešana jāveic atbilstoši vietējiem noteikumiem 

15 01 02 – plastmasas iepakojums 

 

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 

 

14.1 ANO numurs  

Nav bīstams produkts 

 14.2 ANO sūtīšanas nosaukums  

 Nav bīstams produkts 

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)  

 Nav bīstams produkts 

14.4 Iepakojuma grupa  

 Nav bīstams produkts 

14.5 Vides apdraudējumi  

 Nav bīstams produkts 

 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem  

 Nav bīstams produkts 

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam 

 Nav klasificējama kā bīstama transportējama krava 

 Papildus informācija par sauszemes transportu (RID, ADR) 

  Autoceļu un dzelzceļa transports – ADR/RID 

  Nav klasificēts kā bīstamais produkts 

  Jūras transports - IMDG 

  Nav klasificēts kā bīstamais produkts 

  Aviācija – ICAO/IATA 

  Nav klasificēts kā bīstamais produkts 
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15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU 

 

15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz 

vielām un maisījumiem  

 

 Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 

reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Dokuments attiecas uz 

EEZ)  

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra regula (EK) Nr. 1272/2008 par 

vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu 

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums 

Tiek prasīts ķīmiskās drošības novērtējums 

 

16. CITA INFORMĀCIJA 

 

Bīstamības apzīmējumi (H): 

 

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām 

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus 

H330 Ieelpojot iestājas nāve 

H301 Toksisks, ja norīts 

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem 

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām 

H331Toksisks, ja ieelpo 

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām 

 

Drošības prasību apzīmējumi (P): 

 

P273 Izvairīties no izplatīšanas vidē 

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

P302 + 352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. 

P333 + 313 Gadījumā, ja ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību 

P501 Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 

 

Acute Tox. 3 akūta toksicitāte, 3. kategorija 

Acute Tox. 2 akūta toksicitāte, 2. kategorija 

Skin Corr. 1B ādas kairinājums, 1B kategorija 

Skin Sens. 1A – ādas sensibilizācija, 1A kategorija 

Aquatic Acute 1  - bīstamība ūdens videi – akūta, 1. kategorija 

Aquatic Chronic 2 - bīstamība ūdens videi – hroniska, 2. kategorija 

Aquatic Chronic 1 - bīstamība ūdens videi – hroniska, 1. kategorija 
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Saīsinājumi un akronīmi 
ķ.sv. – ķermeņa svars  

LD50 – letālā deva, kas izraisa nāvi 50% eksperimentā izmantotajiem dzīvniekiem  

LC50 – ķīmiskās vielas koncentrācija ūdenī vai gaisā, kas izraisa letālas sekas 50% eksperimentā 

izmantotajiem dzīvniekiem  

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 

EINECS – Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts 

ELINCS – Eiropas reģistrēto ķīmisko vielu saraksts 

CAS - Chemical Abstracts Service (CAS) numurs 

NOEC – nenovērojamas ietekmes koncentrācija 

NOAEL – nenovērotas nelabvēlīgas ietekmes līmenis 

PBT – noturīgas, bioakumulatīvas toksiskas vielas 

vPvB – ļoti noturīgas un bioakumulatīvas vielas 

 

 Ietvertie dati datu drošības lapā ir jāuztver tikai kā palīglīdzeklis transportēšanas, 

izplatīšanas, apstrādes un uzglabāšanas drošībai. Šis dokuments nav produkta kvalitātes 

apliecinājums. Iepriekš minētā informācija attiecas tikai uz produktu un nav piemērojama 

produktam kopā ar citiem materiāliem vai kādam maisījumam. Strādājot ar produktu ie jāievēro 

visi iepriekš minētie piesardzības un drošības prasījumi.  

 

Avoti 

Ķimikāliju tiesību akti 

 

MSDS izdevēja dati:    DDL tulkotājs: 

Saint – Gobain Construction Products    SIA A.E.J. Consulting 

Polska Sp. z o.o     Adrese:KR.Barona iela12-35, 

4-100 Gliwice, ul. Okrężna 16           Jelgava ,LV-3001                

Oddział Weber Góra Kalwaria    Tel. 26131615       

Tel.  +48 22 701 55 01  

Fax +48 22 701 55 09  

 


