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Drošības datu lapa 

Saskaņā ar REACH regulu (EC)No 1907/2006 

Versija 1.0 Pārskatīšanas datums: 10.12.2018. 

Izdrukāšanas datums:08.04.2020. 

 

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA 

APZINĀŠANA  

 

1.1. Produkta identifikators  

Tirdzniecības nosaukums: Weber JB 600/3 

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

neiesaka izmantot 

Vielas lietošanas veids: Betons. Izstrādājums betona konstrukciju aizsardzībai un 

remontam. Betona konstrukciju remontam. 

Informācija par drošības datu lapas piegādātāju 

Vielas ražotājs: Vielas piegātājs: 

UAB “Saint-Gobain statybos gaminiai”| SIA “Saint Gobain celtniecības produkti”  

gamybinis padalinys Skandu iela 7,   

Alytaus g. 12a, Rīga, LV-1067, Latvija 

Kauno rajonas, Neveronys Tel. (+371) 67323803  

Lithuania              Fakss: (+371) 67322933 

Telefon: + 370 37 375 111; 

Fax: + 370 37 375 222; 

e-pasts: asta.juskyte@saint-gobain.com           

       

1.3.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  

Vielu klasifikācija atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008) 

 GSH05 

Eye dam.1– nopietni acu bojājumi, 1. Kat. 
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H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus 

GSH07 

Skin irrit. 2 – ādas kairinājums 2. Kat.  

H315  Kairina ādu 

STOT SE 3 – Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja iedarbība, 3. 

kategorija 

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu 

 

2.2.Etiķetes elementi 

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

Bīstamības piktogrammas:                           

GSH05 Kairinošs          GSH07 Uzmanību 

Signālvārds: Bīstami 

Bīstamās sastāvdaļas: Portlandcements 

Bīstamības apzīmējumi:  

H315  Kairina ādu 

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus 

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu 

Drošības prasību apzīmējumi:  

P102 Sargāt no bērniem 

P261 Izvairīties ieelpot putekļus/ dūmus/gāzi/miglu/tvaikus/ izsmidzinātā veidā 

P280   Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus  

P305+P351+P338    SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas 

minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. 

Turpināt skalot.  

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu 

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens 

P333+P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību 

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt 

miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot 

P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta 

pašsajūta 

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes  saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/ 

starptautiskiem noteikumiem 
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2.3.Citi apdraudējumi  

Bīstamība veselībai: Maisījums ir klasificēts kā cilvēku veselībai bīstams 

maisījums, un tas var iedarboties ieelpojot, caur acīm un caur ādu. izmantošana 

rada putekļus, kas var kairināt deguna gļotādu, elpošanas ceļus un izraisīt klepu. 

Ilgstoša koncentrētu putekļu iedarbība var izraisīt deguna, rīkles un barības vada 

iekaisumu. Kairina ādu un var izraisīt nopietnus acu bojājumus. Norīšana var 

izraisīt kuņģa-zarnu trakta kairinājumu. 

Dažu cilvēku āda var būt jutīga pret cementa putekļiem, saskare ar ādu var izraisīt 

alerģiju vai ādas iekaisumu. 

Portlandcements sajaukts ar ūdeni izraisa sārmainu reakciju. 

Ugunsgrēka vai eksplozijas risks: Uzliesmojošs, nav sprādzienbīstams. 

Vides apdraudējumi un iespējamā kaitējuma sekas: Maisījums nav bīstams videi, 

taču saskaņā ar vides aizsardzības principiem to vai tā atkritumus nedrīkst izvadīt 

atklātos ūdensceļos vai kanalizācijā. 

Saskaņā ar XIII pielikumu viela vai maisījums neatbilst PBT vai vPvB 

kritērijiem 

Nav klasificēts kā PBT un vPvB saskaņā ar ES direktīvas kritērijiem. 

 

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 

3.1.Vielas  

- 

3.2.Maisījuma bīstamās sastāvdaļas  

Rūpniecisks maisījums ar Portlandcementu jauktai lietošanai.  

Maisījums, kas sastāv no šādām vielām ar nekaitīgām piedevām: 

Vielas nosaukums Identifikatori 

EC Nr. 

CAS Nr.  

Koncentrācija Klasifikācija 

saskaņā ar regulu  

1272/2008/EK (CLP) 

 
Portlandcements CAS: 65997-15-1 

EC Nr: 266-043-4 

 

25-50% 

  
Eye dam. 1, H318 

Skin irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317; 

STOT SE 3, H335 
Neorganiski pigmenti / 

pigmentu maisījumi, kas 

satur: Fe2O3, Fe3O4 un 

FeO (OH) 

CAS Nr -  

EC Nr - 
0-3% Nav 

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

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts  

Vispārīga informācija: 

Ja rodas kādas bažas vai simptomi saglabājas, sazinieties ar ārstu.  

Ieelpošana: Nogādāt svaigā gaisā, ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko 

palīdzību 

Saskare ar ādu: Noņemiet visas daļiņas un noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. 

Novilkt piesārņoto apģērbu. Ja rodas ādas sausums, regulāri lietojiet mitrinošus 

krēmus.  

Saskarē ar acīm: Neberzēt acis. Skalot acis zem tekoša ūdens (20-30°C) vismaz 

15 minūtes ar atvērtu plakstiņu. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.  

Norijot: Izskalot muti. Pēc tam izdzeriet vismaz 1/2 litru ūdens un meklēt 

medicīnisko palīdzību. Neizraisīt vemšanu.  

4.2.Svarīgākie simptomi un ietekme  

Maisījumā esošais cements var radīt mitras ādas kairinājumu (sviedru vai mitruma 

dēļ), un var izraisīt kontaktdermatītu pēc ilgstoša kontakta vai pēc atkārtotas 

saskares. Acs saskare ar cementu (sausu vai mitru) var izraisīt nopietnus un 

potenciāli neatgriezeniskus ievainojumus. 

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un  īpašu 

aprūpi  

Vēršoties pie medicīnas personāla, lūdzu, iesniedziet šo drošības datu lapu. 

 

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI  

5.1.Ugunsdzēsības līdzekļi 

Maisījums nav uzliesmojošs. 

Maisījumu neklasificē kā viegli uzliesmojošu, bet ugunsgrēka gadījumā telpā, kur 

to uzglabā, var aizdegties iesaiņojums. 

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: CO2, pulveris, putas, ūdens strūkla, smiltis.. 

5.2.Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība  

Vielas, kas izdalās maisījuma sadedzināšanas laikā: Kaitīgi izgarojumi, oglekļa 

oksīdi. 

5.3.Ieteikumi ugunsdzēsējiem  

Ugunsdzēsējiem jāvalkā elpceļu aizsarglīdzekļi un piemērots darba apģērbs. 

Neļaujiet ugunsdzēsības notekūdeņiem iekļūt kanalizācijā vai ūdenstecēs. 
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6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS 

6.1.Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras 

ārkārtas situācijām 

Tīrot izlijušo materiālu, neelpojiet putekļus, izvairieties no saskares ar ādu, acīm 

un apģērbu. Izmantojiet ieteikto drošības aprīkojumu.  

6.2.Vides drošības pasākumi  

Izvairieties no saskares ar augsni, ūdeni vai gaisu. Neļaujiet iekļūt kanalizācijā.  

6.3.Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli 

Sauso pulveri var iznīcināt saskaņā ar vietējiem atkritumu iznīcināšanas 

noteikumiem. Mitrā masa sacietē un to var iznīcināt saskaņā ar celtniecības 

atkritumu iznīcināšanas kārtību. 

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 

7.1.1 Piesardzība drošai lietošanai 

Ieteikumi drošai lietošanai: ievērojiet aprakstītās instrukcijas. Nodrošiniet 

piemērotu izplūdes ventilāciju darba vietā, kur var veidoties putekļi. 

Nepietiekamas ventilācijas gadījumā valkājiet piemērotu elpošanas aparātu un 

aizsargbrilles. Lietojot šo produktu, neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Izvairieties 

no ilgstošas vai atkārtotas saskares ar ādu, valkājiet aizsargcimdus. Pēc lietošanas 

nomazgājiet rokas. 

7.1.2. Informācija par ugunsgrēka un eksploziju aizsardzību 

Nav nepieciešami īpaši pasākumi. Produkts nav uzliesmojošs un 

sprādzienbīstams.  

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 

Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm: Uzglabāt sausā vietā, aizsargātā no 

pārmērīga mitruma,lai izvairītos no kvalitātes pasliktināšanās. Uzglabāt 

oriģinālajā iepakojumā, izvairīties no saskares ar ūdeni (uzglabāt sausā vietā). 

Samitrināts maisījums nebūs piemērots paredzētajam pielietojumam. 

7.2.1.2 Informācija par glabāšanu vienā kopīgā telpā 

Nesaderīgi materiāli: nav 

7.2.1.3  Specifisks(-i) galalietošanas veids(-i) 

Izmantojiet maisījumu, kā paredzēts. 
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8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 

8.1 Pārvaldības parametri, sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles 

parametri 

Latvijas Ministru kabineta noteikumos Nr. 325/2007 produktam  noteiktās aroda 

ekspozīcijas robežvērtības.  

Sastāvdaļa Cas Nr. 

Aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) 

8 st. Īslaicīgi (15min) 

mg/m3 
ppm 

(ml/m3) 
mg/m3 

ppm 

(ml/m3) 

Cements 

(portlandcements) 

65997-15-

1 

6 - - - 

Papildu robežvērtības darba vietā potenciālajiem apdraudējumiem apstrādes laikā: 

Kvarcs, silīcija dioksīds, alveolārā frakcija (IPRD) 0,10 mg / m³. 

8.2 Iedarbības pārvaldība 

8.2.1 Atbilstošā tehniskā pārvaldība 

Pareiza mehāniskā ventilācija un vietēja ventilācija darba vietās.  

Ventilācija: Lielākajā daļā apstākļu pietiek ar labu vispārēju ventilāciju. Dažām darbībām 

var būt nepieciešama vietēja nosūces ventilācija. 

8.2.2 Individuālie aizsardzības pasākumi, individuālie aizsarglīdzekļi 

Elpošanas orgānu aizsardzība 

Ja pastāv pastāvīgs putekļu iedarbības risks, kas pārsniedz iedarbības robežvērtības, 

elpceļu aizsardzība ir pielāgota atbilstošajam putekļu līmenim un EN standartiem (EN 

149, EN 140, EN 14387, EN 1827 vai citi) vai valsts standartiem. 

Roku aizsardzība 

Ādas un roku aizsardzība: Valkājiet necaurlaidīgus, sārmiem izturīgus cimdus 

(piemēram: ar nitrilu samērcēti kokvilnas cimdi ar CE zīmi) ar kokvilnas oderi, apaviem, 

apģērbu ar garām piedurknēm. Var izmantot ādas aizsardzības krēmus, kas aizsargā ādu 

no ilgstošas saskares ar mitru maisījumu. 

Īpaša piesardzība jāveic, lai mitrs maisījums nenokļūtu kurpēs. Lai izvairītos no ādas 

problēmām, valkājiet cimdus, ņemot vērā maksimālo valkāšanas laiku. 

Noteiktos apstākļos, klājot betonu, jāvalkā ūdensnecaurlaidīgas bikses vai ceļu aizsargi. 

Acu/sejas aizsardzība 

Valkājiet aizsargbrilles apstiprinātas vai saskaņā ar EN 166, lai novērstu acu kontaktu ar 

sausu vai mitru maisījumu. 

Ādas aizsardzība: 

Darba aizsargtērps 

Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi 

Cik iespējams, izvairieties no paklupšanas virs svaigas javas vai betona. Ja nepieciešams 

ceļgaliem, valkājiet ūdensnecaurlaidīgus individuālos aizsardzības līdzekļus. 
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Neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet, strādājot ar cementu, kas satur savienojumus, lai 

novērstu kontaktu ar ādu vai perorāli. 

Pirms darba uzklājiet aizsargkrēmu. Tūlīt pēc darba ar cementa materiāliem darba 

ņēmējiem ir jādodas dušā vai jālieto mitrinātāji. 

Noņemiet piesārņoto apģērbu, apavus, pulksteņus un daudz ko citu. un pirms atkārtotas 

lietošanas rūpīgi notīriet. 

8.3 Iedarbības uz vidi kontroles 

Neļaujiet nonākt virszemes ūdeņos vai kanalizācijā.  

 

9.FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām 

Forma: Pulveris 

Krāsa: Pelēka 

Smarža Raksturīga 

Smaržas slieksnis Nav piemērojams 

pH vērtība 12-13 mitram maisījumam 

Kušanas punkts/sasalšanas punkts Nav noteikts 

Viršanas punkts/ viršanas diapazons Nav noteikts 

Uzliesmošanas temperatūra Nav noteikts 

Pašaizdegšanāš temperatūra Nav noteikts 

Iztvaikošanas ātrums Nav piemērojams 

Uzliesmojamība (cieta viela/gaze) Nav uzliesmojošs 

Augšējā/apakšējā uzliesmošanas vai 

sprādziena robeža 
Nav piemērojama 

Sprādzienbīstamība Nav sprādzienbīstams 

Oksidējošās īpašības Nav piemērojams 

Tvaika spiediens Nav piemērojams 

Relatīvais blīvums 1,5-1,7 g/cm3 

Šķīdība Nešķīst ūdenī  
 

Šķīdība ūdenī   Sacietē saskarē ar ūdeni. 
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Noslāņošanās koeficients (n-

oktanols/ūdens) 
Nav noteikts 

Viskozitāte Nav noteikts 

Tvaika blīvums Nav piemērojams 

Iztvaikošanas ātrums 
Dati nav pieejami (saskaņā ar REACH, 

nav nepieciešams) 

Pašaizdegšanās temperatūra 
Pašaizdegšanās nenotiek līdz kušanas 

temperatūrai. 

Sadalīšanās temperatūra Nav piemērojams 

Cieto daļiņu saturs Nav noteikts 

Organiskie šķīdinātāji Nav noteikts 

Ūdens Nav noteikts 

Šķīdinātāju atdalīšanās tests Nav piemērojams 

9.2 Cita informācija 

Dati nav pieejami  

 

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 

10.1 Reaģētspēja 

Maisījums sacietē ar ūdeni, veidojot stabilu masu, kas normālos apstākļos nav reaģējoša. 

10.2 Ķīmiskā stabilitāte 

Pareizi uzglabājot, maisījums paliek stabils un saderīgs ar lielāko daļu citu celtniecības 

materiālu. Maisījums jāuzglabā sausā vietā. Izvairieties no saskares ar nesaderīgiem 

materiāliem. Mitrā java ir sārmains materiāls un nav saderīga ar skābēm, amonija sāļiem, 

alumīniju un citiem dārgmetāliem. Maisījumā esošais cements šķīst sālsskābē, veidojot 

kodīgu silīcija dioksīda tetrafluorīda gāzi. 

Maisījumā esošais cements reaģē ar ūdeni, veidojot silikātus un kalcija hidroksīdu. ementa 

silikāti reaģē ar noteiktiem oksidētājiem, piemēram, fluoru, bora trifluorīdu, mangāna 

trifluorīdu, amonija hidrogēndifluorīdu. 

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība 

Maisījums neizraisa bīstamas reakcijas.  

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās 

Uzglabāšana mitros apstākļos var izraisīt aglomerāciju un produkta noārdīšanos. 

10.5 Nesaderīgi materiāli 

Skābes, amonija sāļi, alumīnijs un citi dārgmetāli. Jāizvairās no nekontrolētas alumīnija 

pulvera lietošanas mitrā cementā, jo izdalās ūdeņradis. 
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10.6 Bīstami sadalīšanās produkti 

Maisījums nesadalās bīstamos produktos. 

 

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi 

Akūta toksicitāte: 

Nav klasificēts kā akūts toksisks maisījums. 

Portlandcements 

Dermāli LD50 >2000 mg/kg  

Hroniska ietekme uz izmēģinājumu dzīvniekiem: Informācija nav pieejama. 

11.2 Akūta toksicitāte, kairinājums, kodīgums 

Nopietni acu bojājumi / acu kairinājums: Tiešs kontakts ar maisījumu var izraisīt 

radzenes traumu, pēkšņu vai novēlotu kairinājumu vai iekaisumu. Tiešam kontaktam ar 

lielu daudzumu sausa maisījuma vai mitra aerosola var būt nopietnas sekas: 

sākot ar mērenu acu kairinājumu (piemēram, konjunktivītu vai blefarītu) līdz ķīmiskiem 

apdegumiem un aklumam. 

11.3 Jutīguma izraisīšana/sensibilizācija 

Dažiem cilvēkiem cementa putekļu iedarbības dēļ var attīstīties ekzēma. Augsts pH var 

izraisīt kontaktdermatīts ilgstošas iedarbības rezultātā. Ietekme var izpausties dažādos 

veidos, sākot no viegliem izsitumiem līdz smagam dermatītam. 

Nav elpceļu sensibilizācijas pazīmju. 

11.4 Atkārtotās devas toksicitāte 

Vienreizēja iedarbība uz īpašu mērķorgānu: vienreizēja iedarbība: Cementa putekļi 

maisījumā var kairināt rīkli un elpošanas ceļus. Iedarbības ierobežojumi var izraisīt 

klepu, šķaudīšanu vai elpas trūkumu. 

Kopumā pierādījumu tendences skaidri norāda, ka cementa putekļi ietekmē elpošanas 

funkcijas. Tomēr pašlaik pieejamie pierādījumi nav pietiekami, lai precīzi noteiktu devas 

un atbildes attiecību. 

Atkārtota iedarbība uz īpašu mērķorgānu: atkārtota iedarbība: ir identificētas HOPS 

pazīmes. Ietekme ir spēcīga lielās ietekmes dēļ. Zemā koncentrācijā hroniska iedarbība 

netika novērota. Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 

11.5 CMR iedarbība (kancerogenitāte, dzimumšūnu mutagenitāte un toksicitāte 

reproduktīvajai veselībai) 

Dzimumšūnu mutagenitāte: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav 

izpildīti. 

Kancerogenitāte: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 

Reproduktīvā toksicitāte: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav 

izpildīti  
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11.6 Aspirācijas bīstamības 

Klasifikācijas kritērijus nevar uzskatīt par izpildītiem, pamatojoties uz pieejamiem 

datiem. 

 

12.EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

12.1 Toksicitāte 

Toksicitāte: produkts nav bīstams videi. Portlandcementa maisījuma iedarbība uz 

Daphnia (Daphnia magna) un aļģēm (Selenastrum coli) ekotoksikoloģiskie pētījumi 

parādīja nelielu toksikoloģisko iedarbību. LC50 un EC50 vērtības nevarēja noteikt. Nav 

pierādījumu par nogulšņu fāzes toksicitāti. Liels maisījuma daudzums ūdenī paaugstina 

pH un noteiktos apstākļos tas var būt toksisks ūdens organismiem. 

12.2 Noturība un spēja noārdīties  

 Nav piemērojams. Kad maisījums sacietē, toksiska iedarbība nerodas. 

12.3 Bioakumulācijas potenciāls: 

Nav pieejama cita būtiska informācija. Kad maisījums sacietē, toksiska iedarbība 

nerodas. 

12.4 Mobilitāte augsnē 

Nav pieejama cita būtiska informācija. Kad maisījums sacietē, toksiska iedarbība 

nerodas. 

12.5 PBT un vPvB rezultātu vērtējums 

PBT – nav piemērojams 

vPvB – nav piemērojams 

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes 

Veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu noplūdi gruntsūdeņos, ūdenī vai kanalizācijas 

sistēmās. 

 

13.APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU 

13.1 Atkritumu apstrādes metodes 

Ieteikumi: 

Izbērta sausā maisījuma noplūdes un atlikumi: Savāc sauso maisījumu un ievieto 

marķētajos traukos. Produkta atkārtota izmantošana ir iespējama, atkarībā no produkta 

derīguma termiņa beigām. Atlieku gadījumā sacietējiet maisījumu ar ūdeni un iznīciniet 

kā sacietējušu maisījumu saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. 

Mitrs maisījums: Neizvadiet kanalizācijā, ūdenstecēs (piemēram, strautos) augsnē, ļaujiet 

maisījumam sacietēt un iznīciniet saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. 

Sacietējis maisījums: iznīciniet saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neiztukšot 

kanalizācijā, ūdenstecēs. Likvidēt kā sacietējušus betona atkritumus. Pēc celtniecības 

atkritumu poligonā tos var transportēt tikai pēc sacietēšanas blokos. Betona atkritumi 

netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi. 
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Ieteikto atkritumu kods / atkritumu apzīmējums saskaņā ar EWC sarakstu: 

10 13 11 (kompozītmateriālu atkritumi, kas satur cementu (izņemot 10 13 09 un 10 13 

10)); 

10 13 14 (cementa un cementa izdedžu atkritumi) 

17 01 01 (būvniecības un nojaukšanas atkritumi ... betons); Būvdarbu un ēku nojaukšanas 

atkritumi, kas nav minēti 01, 17 09 01, 17 09 03)). 

Piesārņots iepakojums: Izlietotā iepakojuma kods: 15 01 01 (papīra un kartona 

iepakojums).  

Ieteikumi iepakojuma pārstrādei: 

Pilnībā iztukšojiet konteineru un iznīciniet saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.  

 

14.INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 

14.1 IMGD (jūra) 

14.1.1 ANO numurs  Nav piemērojams 

14.1.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es) Nav piemērojams 

14.1.3 ANO sūtīšanas nosaukums  Nav piemērojams 

14.1.4 Iepakojuma grupa  Nav piemērojams 

14.1.5 Vides apdraudējumi  Nav piemērojams 

14.1.6. EmS Nr.  Nav piemērojams 

ADR/RID (ceļš/dzelzceļš) 

14.2.1 ANO numurs  Nav piemērojams 

14.2.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es)  Nav piemērojams 

14.2.3 ANO sūtīšanas nosaukums  Nav piemērojams 

14.2.4 Iepakojuma grupa  Nav piemērojams 

14.2.5 Vides apdraudējumi Nav piemērojams 

14.2.6. Tuneļu ierobežõjumi Nav piemērojams 

ICAO/IATA (gaiss) 

14.1.1 ANO numurs  Nav piemērojams 

14.1.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es)  Nav piemērojams 

14.1.3 ANO sūtīšanas nosaukums  Nav piemērojams 

14.1.4 Iepakojuma grupa  Nav piemērojams 

14.1.5 Vides apdraudējumi  Nav piemērojams 

14.2 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem 

Nav pieejama cita būtiska informācija. 

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

kodeksam 

Nav piemērojams 
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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 

Produkts ir maisījums, kas nav jāreģistrē saskaņā ar REACH. 

Portlandcementa klinkeru saskaņā ar REACH reģistrāciju neveic (Reach 2. panta 7. 

punkta b) apakšpunkts un V pielikuma 10. punkts). 

REACH XVII pielikuma ierobežojumi: 47. Hroma (VI) savienojumi 

1. Cementu vai cementa maisījumus nedrīkst izmantot vai laist tirgū, ja ūdenī sajauktā 

masa satur vairāk nekā 2 mg / kg (0,0002%) šķīstošā hroma (IV) no kopējā sausā 

cementa daudzumā. 

2. Ja tiek izmantotas reducējošas vielas, neskaitot vielu un maisījumu klasificēšanu, 

iesaiņošanu un marķēšanu pirms produkta laišanas tirgū piegādātājiem jāpārliecinās par 

iepakojuma datumu, glabāšanas apstākļiem un ilgumu Robežvērtībām, kas minētas 1. 

punktā. 

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums: Ķīmiskās drošības novērtējuma ziņojums saskaņā ar 

Regulu (EK) 1907/2006 (REACH) I pielikums: netika veikts. 

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums 

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts 

  

16. IEDAĻA. Cita informācija 

 

Marķēšana saskaņā ar ES direktīvām: Produkts ir klasificēts un marķēts saskaņā ar 

ES direktīvām / Rīkojumu par bīstamām vielām. Drošības datu lapa pēc pieprasījuma ir 

pieejama no profesionāliem lietotājiem. 

Saistītās frāzes 

H315  Kairina ādu 

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus  

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju 

H335  Var izraisīt elpceļu kairinājumu 

Saīsinājumi un akronīmi 

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 

LC50 – letāla koncentrācija, 50 procenti 

LD50 – letāla doza, 50 procenti 
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Ādas kairinājums 2 – ādas kairinājums, bīstamības kategorija 2 

Acu bojājumi 1 – nopietni acu bojājumi/acu kairinājums, bīstamības kategorija 1 

Ādas sensibilizācija 1 – bīstamības klase 1 

Toksiska ietekme uz mērķorgāniem 3 – vienreizēja iedarbība, bīstamības kategorija 3 

Ieteikumi darbinieku apmācībai, lai nodrošinātu pienācīgu cilvēku veselības un 

vides aizsardzību 

Šajā drošības datu lapā esošā informācija ir precīza, cik mums ir zināms, un tā ir tās 

publicēšanas diena. Sniegtā informācija ir paredzēta drošai apstrādei, lietošanai, 

tehnoloģiskai izmantošanai, glabāšanai, transportēšanai un iznīcināšanai, un to nevar 

uzskatīt par garantiju vai kvalitātes specifikāciju, ja vien mums nav šādu darbību 

kontroles. Informācija attiecas tikai uz konkrēto izraudzīto materiālu, un, ja to nenorāda 

tekstā, tā var būt nepareiza, ja to izmanto kopā ar citiem materiāliem vai procesiem. 

Drošība: drošības datu lapā esošā informācija tiks atjaunināta kā jauni dati par vielas 

ietekmi uz veselību un vidi, par profilaktiskajiem pasākumiem risku samazināšanai vai 

pilnīgai novēršanai. Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija neatklāj citas vielas 

specifiskās īpašības. UAB “Saint-Gobain statybos gaminiai” un Saint-Gobain 

Construction Products Ltd. neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas 

saistīti ar šo datu, informācijas vai saišu izmantošanu. 

 

Cita svarīga informācija: 

Informācija par marķēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 1272/2008 (CLP) 

Marķēšanas elementi 

CLP ikonas:  GSH05 Kairinošs GSH07 uzmanību 

 

ANO GHS bīstamības klases 

Veselības apdraudējuma paziņojumi: 

Kairina ādu. (H315) 

Izraisa nopietnus acu bojājumus. (H318) 

Var izraisīt elpceļu kairinājumu. (H335) 

Aizdegšanās vai eksplozijas risks: nav 

Papildu marķēšana: 

Koncentrācija šķīstošā Cr (VI) javā ≤0 0002% 

 

DDL tulkotājs: 

 SIA A.E.J. Consulting 

Adrese:KR.Barona iela12-35, 

 Jelgava ,LV-3001                

Tel. 26131615       


