
 

 

 
 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA  

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Būvniecības Regulu (ES) Nr. 305/2011 un 
Eiropas Komisijas Deleģēto Regulu (ES) Nr. 574/2014 

Nr. DoP-DE-010325 001 

1. Unikālais izstrādājuma veida identifikācijas kods: 
010325 001 (weber.xerm 858 BlueComfort) C2 TE S1 
 
2. Paredzētais lietojums: 
Cementu saturoša java keramiskajām flīzēm un plātnēm darbam telpās un ārā 
 
3. Ražotājs: 
Saint-Gobain Weber GmbH 
Schanzenstr. 84 
40549 Diseldorfa 
Vācija 
http://www.sg-weber.de 
 
4. Autorizētais pārstāvis: 
Nav piemērojams 
 
5. Novērtējuma sistēma: 
AVCP Sistēma 3 
 
6. Harmonizētais standarts: 
DIN EN 12004+A1:2007+2012 
Paziņotā iestāde: 0432 Ziemeļreinas-Vestfālenes Materiālu pārbaudes iestāde 
 
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 
Būtiskie raksturlielumi Specifikācija 
Reakcija uz uguni (degamība) Klase E 
Bīstamu vielu izdalīšanās Nav datu 
Saistes stiprība ≥ 1,0 N/mm2 
Sākuma saistes stiprība Nav datu  
Saistes stiprība pēc izturēšanas ūdenī ≥ 1,0 N/mm2 
Saistes stiprība pēc izturēšanas siltumā ≥ 1,0 N/mm2 
Saistes stiprība pēc izturēšanas pārmaiņus salā un atkusnī ≥ 1,0 N/mm2 

 
8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: 
Dokumentu skaits: nav piemērojams 
Prasības: nav piemērojamas. 
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Norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. 
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai Nr. 305/2011 atbildīgs iepriekš minētais ražotājs. 
 

Ražotāja vārdā parakstījuši: 
Bruno Reišs (Bruno Reisch) 

Markuss Bekers (Markus Becker) 
(Uzvārds) 

 
 

Saint-Gobain Weber GmbH 
(uzņēmums) 

 
uzdevumā: (personisks paraksts) 

27.03.2017. plkst. 11.49 
(datums) 

 
pilnvarojumā: (personisks paraksts) 

 
 
 
 
Ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Būvniecības Regulas (ES) Nr. 305/2011 6. panta (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 31. un 33. pantu.  
 
1. (31) Drošības datu lapa: SDS49PD20825_-_weber_xerm_858_BlueComfort-_-DE.pdf 
2 (33) Informācija par  

vielām izstrādājumos  
nav piemērojams 
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Drošības datu lapa 
saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu 

Lapa 1 no 8 

Iespiešanas datums: 07.08.2014. Aktualizēta: 07.08.2014. 
 

1. Vielas/maisījuma un uzņēmuma apzināšana 
 
Izstrādājuma identifikators  
Tirdzniecības nosaukums: weber.xerm 858 BlueComfort 
 
Drošības datu lapas numurs: 49PD20825 
Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot  
Cita informācija nav pieejama. 
Vielas vai maisījuma lietojums būvķīmija 
 
Informācija par drošības datu lapas piegādātāju 
Ražotājs/piegādātājs: 
Saint-Gobain Weber GmbH 
Schanzenstr. 84 
D-40549 Diseldorfa 
++49(0)211/91369-0 
e-pasts: Produktsicherheit@sg-weber.de 
Tālruņa numurs ārkārtas situācijās: +49(0)6131-19240 

 

2. Bīstamības apzināšana  
 
Vielas vai maisījuma klasifikācija 
Klasifikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
In vitro testu rezultāti rāda, ka maisījumi, kuri satur vairāk nekā 1% cementa, izraisa ādas kairinājumu un 
smagus acu bojājumus, tādēļ šo maisījumu klasifikācija attiecībā uz H315 un H318 nenotiek, pamatojoties uz 
sastāvdaļu vai pH vērtības klasifikācijas aprēķinu. 

 

GHS05 Kodīgums 

Eye dam.1 – H318 – Izraisa nopietnus acu bojājumus. 

 
GHS07 

Skin Irrit. 2 – H315 – Kairina ādu. 
Klasifikācija saskaņā ar Padomes Direktīvu 67/548/EEK vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
1999/45/EK neatbilst. 
Bīstamības apzīmējumi: neatbilst 
Īpašas norādes uz bīstamību cilvēkiem un videi:  
Uz produktu nav attiecināmas prasības par marķējumu, balstoties uz aprēķinu metodi no „ES Vispārējās 
preparātu klasifikācijas direktīvas” tās galīgajā redakcijā. 
Klasifikācijas sistēma: 
Klasifikācija atbilst spēkā esošajiem ES katalogiem, tomēr tā ir papildināta ar informāciju no speciālās 
literatūras un uzņēmumu sniegto informāciju. 
Apzīmējumu elementi 
Apzīmējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
Produkts ir klasificēts un apzīmēts saskaņā ar CLP regulu. 
Bīstamības piktogrammas 

 

GHS05 
Signālvārds: Bīstami 

(Turpinājums 2. lapā) 
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Drošības datu lapa 
saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu 
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Iespiešanas datums: 07.08.2014. Aktualizēta: 07.08.2014. 
 

Tirdzniecības nosaukums: weber.xerm 858 BlueComfort 
 

(Turpinājums no 1. lapas) 
Bīstamības apzīmējumi:  
H315 Kairina ādu. 
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
Drošības prasību apzīmējumi:  

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz 
iepakojuma vai etiķetes. 

P102 Sargāt no bērniem. 
P103 Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti. 
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. 
P305+P351+P338 IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 

kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to iespējams vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. 
P310 Nekavējoties zvanīt Toksikoloģijas centram vai ārstam. 
P362 Novilkt piesārņoto apģērbu, izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. 
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. 
P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma saskaņā ar 

vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.  
Citi apdraudējumi 
PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 
PBT: nav pielietojams 
vPvB: nav pielietojams 

 

3. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 
 
Ķīmiskais raksturojums: Maisījumi 
Apraksts: Maisījums sastāv no šādām vielām  

Bīstamās sastāvdaļas: 
CAS: 65997-15-1 Cementa klinkers 

 Xi R37/38-41;  Xi R43 
 Eye dam.1, H318;  Skin Irrit. 2 – H315; Skin Sens. 

1, H317; STOT SE 3, H335 

1–2% 

CAS: 7778-18-9 
EINECS: 231-900-3 
Reģ. Nr.: 2119444918-26-0099 

Kalcija sulfāts 
Viela, kurai ir spēkā Kopienas noteikta arodekspozīcijas 
robežvērtība. 

1–2% 

SVHC: iztrūkst 
Papildu informācija: 
Hroma procentuālā daļa cementā saskaņā ar Regulu (EK) 1907/2006 ir mazāka nekā 2 ppm, tādēļ apzīmējums 
ar R43 (H317+EUH203 „Satur hromu” (VI) Var izraisīt alerģisku reakciju) līdz minimālā derīguma termiņa 
beigām nav nepieciešams, ja iepakojums šajā laikā nav atvērts. 
Minētais bīstamības apzīmējuma formulējums sniegts 16. sadaļā. 

 

4. Pirmās palīdzības pasākumi 
 
Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 
Vispārīgi norādījumi: Ar produktu nosmērēti apģērba gabali nekavējoties jāiztīra. 
Ieelpojot: Nogādāt svaigā gaisā. Ja ir sūdzības, meklēt medicīnisko palīdzību. 
Saskaroties ar ādu: Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un kārtīgi noskalot.  
Kopumā produkts ādu nekairina. 
Nokļūstot acīs: Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens. Ūdens temperatūrai 
pēc iespējas jābūt 20–30° C. 

(Turpinājums 3. lapā) 
 

 



 

Drošības datu lapa 
saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu 
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Iespiešanas datums: 07.08.2014. Aktualizēta: 07.08.2014. 
 

Tirdzniecības nosaukums: weber.xerm 858 BlueComfort 
 

(Turpinājums no 2. lapas) 
Norijot:  
Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Izsaukt ārstu un iedot ārstam šo datu lapu. 
Norādes ārstam:  
Svarīgākie akūtie un aizkavētie simptomi un ietekme 
Nav pieejama cita būtiska informācija.  
Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi  
Nav pieejama cita būtiska informācija. 

 

5. Ugunsdzēsības pasākumi 
 
Ugunsdzēsības līdzekļi 
Piemērotie dzēšanas līdzekļi: Ugunsdzēsības pasākumi jāpiemēro videi. 
Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība  
Nav pieejama cita būtiska informācija. 
Ieteikumi ugunsdzēsējiem 
Īpašais aizsardzības aprīkojums: Saskaņot ar vides ugunsgrēka dzēšanai nepieciešamajiem pasākumiem. 

 

6. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā 
 
Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras avārijas situācijās 
Valkāt personīgo aizsargtērpu. Turēt neaizsargātas personas drošā attālumā. 
Vides drošības pasākumi: Nepieļaut ieplūdi kanalizācijā vai ūdeņos. 
Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: Mehāniski savākt. 
Atsauce uz citām sadaļām Informāciju par atkritumu utilizāciju skatīt 13. sadaļā. 

 

7. Lietošana un uzglabāšana 
 
Apiešanās: 
Piesardzība drošai lietošanai  
Rūpēties par labu ventilāciju/putekļu nosūkšanu. 
Novērst putekļu veidošanos. 
Norādes aizsardzībai pret degšanu un eksploziju: Nav nepieciešami īpaši pasākumi. 
Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 
Uzglabāšana: 
Prasības, kādām jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm: Uzglabāt tikai neatvērtā, oriģinālā iepakojumā. 
Norādes par vairāku vielu kopēju uzglabāšanu:  
Neuzglabāt kopā ar skābēm. 
Uzglabāt atsevišķi no pārtikas produktiem. 
Citi uzglabāšanas nosacījumi:  
Uzglabāt cieši aizvērtā iepakojumā, sausā, vēsā vietā. 
Sargāt no mitruma un ūdens. 
Uzglabāšanas klase: (pēc VCI koncepta): 13 – Nedegošas cietas vielas 
Klasifikācija saskaņā ar Uzņēmuma drošības nolikumu (BetrSichV) - 
Konkrēts (-i) galalietošanas veids (-i) Nav pieejama cita būtiska informācija. 
GiS kods ZP1 
 

(Turpinājums 4. lapā) 
 

 

 



 

Drošības datu lapa 
saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu 
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Iespiešanas datums: 07.08.2014. Aktualizēta: 07.08.2014. 
 

Tirdzniecības nosaukums: weber.xerm 858 BlueComfort 
 

(Turpinājums no 3. lapas) 

8. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība 
 
Papildu informācija par tehnisko iekārtu izveidošanu:  
Nav citu datu, skat. 7. sadaļu. 
Pārvaldības parametri 
Sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgajā darba vietā: 

CAS Nr. Vielas apzīmējums % Veids Vērtība Vienība 
7778-18-9 kalcija sulfāts 
Aroda ekspozīcijas robežvērtība  
 

Ilglaicīgā vērtība: 6 A mg/m3 
DFG 

Papildu ekspozīcijas robežvērtības pie iespējamiem apstrādes apdraudējumiem: 
Vispārējā putekļu robežvērtība: alveolārā frakcija (< 5 μm): 3 mg/m3 

Vispārējā putekļu robežvērtība: ieelpojamā frakcija: 10 mg/m3 
Papildu informācija: Pamatā tika izmantoti sagatavošanas laikā spēkā esošie saraksti. 
 
Ietekmes ierobežošana un pārvaldība 
Personīgais aizsardzības aprīkojums: 
Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi:  
Rīkojoties ar ķimikālijām, jāievēro vispārīgie drošības pasākumi. 
Jātur drošā attālumā no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības. 
Nosmērēts, ar produktu piesūcināts apģērbs nekavējoties jānovelk. 
Pirms pārtraukumiem un darba beigās jānomazgā rokas. 
Izvairīties no saskarsmes ar acīm un ādu. 
Elpceļu aizsardzība:  
Ja ir nepietiekama ventilācija, jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi. 
Īslaicīgas vai nelielas iedarbības gadījumā jālieto elpošanas respirators; ja iedarbība ir intensīva vai ilgstoša, 
jāizmanto  autonomie elpošanas aparāti. 
Īslaicīgi: filtra iekārta: 
Filtrs P2  
Roku aizsardzība:  
Aizsargcimdi 
Cimdu materiālam jābūt necaurlaidīgam un izturīgam pret produktu/vielu/materiāla sagatavošanu. 
Cimdu materiāla izvēlē jāievēro tā saplīšanas laiks, necaurlaidīgums un sadalīšanās laiks. 
Cimdu materiāls 
Ar nitrilu piesūcināti kokvilnas cimdi 
Piemērotu cimdu izvēle atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citām kvalitātes pazīmēm, dažādiem ražotājiem 
cimdu kvalitāte atšķiras. Tā kā produkta sastāvā ir dažādas vielas, cimdu materiāla izturību nav iespējams 
iepriekš novērtēt, tādēļ tā pirms lietošanas jāpārbauda.  
Cimdu materiāla caurlaidības laiks 
Precīzu cauri izspiešanās laiku iespējams uzzināt no aizsargcimdu ražotāja, šis laiks ir jāievēro. 
Acu aizsardzība: Blīvi noslēdzamas aizsargbrilles 
Ķermeņa aizsardzība: Darba aizsargtērps 
 
 
 
 

(Turpinājums 5. lapā) 
 

 

 



 

Drošības datu lapa 
saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu 
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Iespiešanas datums: 07.08.2014. Aktualizēta: 07.08.2014. 
 

Tirdzniecības nosaukums: weber.xerm 858 BlueComfort 
 

(Turpinājums no 4. lapas) 

9.  Fizikālās un ķīmiskās īpašības 
 
 

Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām 
Vispārēji dati 
Izskats: 
    Forma: 

 
 
Kompakta 

    Krāsa: Saskaņā ar produkta specifikāciju. 
Smarža: Raksturīga 
Smaržas slieksnis: Nav noteikts. 
pH vērtība pie 20° C: > 12,0 (DIN 19261) 

savienojumā ar ūdeni 
Stāvokļa maiņa 
    Kušanas punkts/kušanas diapazons:  
    Vārīšanās punkts/vārīšanās diapazons: 

 
Nav noteikts. 
Nav noteikts. 

Degšanas punkts: Nav noteikts. 
Uzliesmošanas spēja (kompakta, gāzveida): Viela nedeg. 
Aizdegšanās temperatūra: Nav noteikts. 
Sadalīšanās temperatūra: Nav noteikts. 
Uzliesmošanas temperatūra: Produkts pats neuzliesmo. 
Sprādzienbīstamība: Produkts nav sprādzienbīstams. 
Eksplozijas robežas: 
    Apakšējā: 
    Augšējā: 
Degšanu veicinošas īpašības: 

 
Nav noteikta. 
Nav noteikta. 
Nav noteiktas. 

Tvaika spiediens: Nav pielietojams. 
Blīvums: Nav noteikts. 
Tilpuma blīvums: 
Tvaika blīvums: 
Iztvaikošanas ātrums: 

Nav noteikts. 
Nav pielietojams. 
Nav pielietojams. 

Šķīdība/samaisīšanās spēja ar ūdeni: Nešķīst. 
Sadalīšanās koeficients (n-oktanols/ūdens): Nav noteikts. 
Viskozitāte: 
    Dinamiskā: 
    Kinemātiskā: 
Šķīdinātāju saturs: 
    Organiskie šķīdinātāji: 
    Šveices VOC  
    ES VOC 
Cieto daļiņu saturs: 
Cita informācija: 

 
Nav pielietojams. 
Nav pielietojams. 
 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
100,00% 
Nav. 

 
 
 
 
 
 

(Turpinājums 6. lapā) 
 

 



 

Drošības datu lapa 
saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu 
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Iespiešanas datums: 07.08.2014. Aktualizēta: 07.08.2014. 
 

Tirdzniecības nosaukums: weber.xerm 858 BlueComfort 
(Turpinājums no 5. lapas) 

10. Stabilitāte un reaģētspēja 
 
Reaģētspēja 
Ķīmiskā stabilitāte 
Termiskā sadalīšanās/apstākļi, no kuriem jāizvairās:  
Nesadalās, ja lieto atbilstoši nosacījumiem. 
Bīstamu reakciju iespējamība  
Reakcija ar vieglajiem metāliem mitrumā, veidojoties ūdeņradim. 
Apstākļi, no kuriem jāvairās: Nav pieejama cita būtiska informācija. 
Nesaderīgi materiāli: Nav pieejama cita būtiska informācija. 
Bīstami noārdīšanās produkti: Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti. 

 

11. Toksikoloģiskā informācija 
 
Informācija par toksikoloģisko ietekmi 
Akūtais toksiskums: 
Primārā kairinājuma iedarbība: 
uz ādu: Iespējams ādas kairinājums, padarot to sausu. 
uz acīm: Atkārtots kontakts var kairināt acis. 
Jutīgums: Nav zināms, ka padarītu jutīgu. 
Papildu toksiskā informācija: 
Uz produktu nav attiecināmas prasības par marķējumu, balstoties uz aprēķinu metodi no „ES Vispārējās 
preparātu klasifikācijas direktīvas” tās galīgajā redakcijā. 

 

12. Ekoloģiskā informācija 
 
Toksicitāte 
Ūdeņu toksiskums: Nav pieejama cita būtiska informācija. 
Noturība un spēja noārdīties Nav pieejama cita būtiska informācija. 
Cita informācija: Produkts ir bioloģiski grūti noārdāms. 
Izturēšanās apkārtējās vides sistēmās: 
Bioakumulācijas potenciāls: Nav pieejama cita būtiska informācija. 
Mobilitāte augsnē: Nav pieejama cita būtiska informācija. 
 
Ekoloģiski-toksiskā iedarbība:  
Piezīme: 
Produkts satur vielas, kas izraisa vietējas pH izmaiņas un nelabvēlīgi ietekmē zivis un baktērijas. 
Produkts satur vielas, kas izraisa stipru ūdens duļķošanos. 
Piezīme: Produkts izraisa būtiskas pH izmaiņas. Pirms ievadīšanas neitralizēt. 
Cita ekoloģijas informācija: 
 
Vispārējie norādījumi:  
Ūdens apdraudējuma klase 1 (Pašu klasifikācija): nedaudz apdraud ūdeni. Neļaut produktam nonākt 
gruntsūdeņos, virszemes ūdeņos vai kanalizācijā. 
PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 
PBT: Nav pielietojams. 
vPvB: Nav pielietojams. 
Citas nelabvēlīgas ietekmes Nav pieejama cita būtiska informācija. 

(Turpinājums 7. lapā) 
 

 



 

Drošības datu lapa 
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Iespiešanas datums: 07.08.2014. Aktualizēta: 07.08.2014. 
 

Tirdzniecības nosaukums: weber.xerm 858 BlueComfort 
(Turpinājums no 6. lapas) 

13. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu 
 
Atkritumu apstrādes metodes 
Ieteikums: 
Produkts saskarē ar ūdeni sacietē 5–6 stundās, to var utilizēt kā celtniecības atkritumus. Iespējamais atkritumu 
kods: 17 09 04. 
Eiropas atkritumu katalogs:  
Iespējamais atkritumu kods: Atbilstošais atkritumu kods ir atkarīgs no atkritumu izcelsmes. 

10 13 11 Citi kompozīta cementa materiāli, kas neatbilst 10 13 09 vai 10 13 10 klasei. 
10 13 14 Cementa atkritumi un nogulsnes 

 
Neattīrītie iesaiņojumi: 
Ieteikums: Iepakojumu, kas nav piesārņots, iespējams nodot pārstrādei. 
Ieteicamie tīrīšanas līdzekļi: 
Ūdens, iespējams ar tīrīšanas līdzekļu piedevu. 
Maisi kārtīgi jāizpurina. 

 

14. Informācija par transportēšanu 
 

ANO numurs  
ADR, ADN, IMDG, IATA 

 
Nav noteikts. 

ANO sūtīšanas nosaukums 
ADR, ADN, IMDG, IATA 

 
Nav noteikts. 

Transportēšanas bīstamības klase (-es)  
ADR, ADN, IMDG, IATA  
Klase 

 
 
Nav noteikta. 

Iepakojuma grupa  
ADR, IMDG, IATA 

 
Nav noteikta. 

Vides apdraudējumi: Nav piemērojams. 
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem Nav piemērojams. 
Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 
73/78 II pielikumam un IBC kodeksam 

Nav piemērojams. 

Transports/cita informācija: Saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem prece 
nav bīstama. 

ANO „regulējamais modelis”: --- 
 

 

    15. Informācija par regulējumu 
 
Drošības, veselības joma un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem 
Nacionālie normatīvie akti: 
Uz produktu attiecināmas prasības par marķējumu saskaņā ar Regulu par bīstamajām vielām tās galīgajā 
redakcijā. 
Klasifikācija saskaņā ar uzņēmuma drošības nolikumu (BetrSichV) - 
 

(Turpinājums 8. lapā) 
 

 

 



 

Drošības datu lapa 
saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu 

Lapa 8 no 8 

Iespiešanas datums: 07.08.2014. Aktualizēta: 07.08.2014. 
 

Tirdzniecības nosaukums: weber.xerm 858 BlueComfort 
 

(Turpinājums no 7. lapas) 
 
Ūdens apdraudējuma klase 1 (Pašu klasifikācija): nedaudz apdraud ūdeni. 
Citi noteikumi, ierobežojumi un aizliegumi 
Noteikumi negadījumu novēršanai (UVV)/Profesionālo asociāciju noteikumi (BGV):  
„Veselībai bīstami minerālu putekļi” (VBG 119) 
Vielas drošības novērtējums: Šim produktam netika veikts drošības novērtējums. 

 

16. Cita informācija 
 
Šī informācija ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām. Tomēr tā nav uzskatāma par garantiju jebkurai 
produkta specifiskai pazīmei un ar šo informāciju nevar izveidot juridiski spēkā esošas līgumsaistības.  
 
Saistītās frāzes: 
H315 Kairina ādu. 
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.  
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 
 
R37/38 Kairina elpošanas sistēmu un ādu. 
R41  Nopietnu bojājumu draudi acīm. 
R43  Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 
 
Drošības instrukcijas izstrādātājs: Produktu drošības nodaļa 
Kontakti: Produktsicherheit@sg-weber.de, tālrunis: +49 2363/399-210 
Saīsinājumi un akronīmi: 
RID – Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi  
ICAO – Civilās aviācijas organizācija  
ADR – Eiropas Nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem  
IMDG – Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss  
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 – Informatīvā ķīmijas dienesta (CAS) numurs  
VOCV – Speciālā nodeva par gaistošiem organiskiem savienojumiem, Šveice 
Skin irrit 2: Kodīgs/kairinošs ādai, 2. bīstamības kategorija. 
Eye Dam. 1: Nopietni acu bojājumi, 1. bīstamības kategorija. 
Skin Sens 1: Sensibilizācija – āda, 1. bīstamības kategorija. 
STOT SE 3: Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija. 
 
* Dati mainīti attiecībā pret iepriekšējo versiju. 
 

 

 

 


