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1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana  

 1.1 Produkta 

identifikators  QUELYD Fiber Glass     

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgie   līme  

apzinātie lietošanas veidi un tādi,  ko 

neiesaka izmantot  

1.3 Informācija par datu lapas  

piegādātāju  

  

   

  

BOSTIK SA  

253 Avenue du President Wilson  

93211 La Plaine Saint Denis  

FRANCE  

Tālrunis:        + 33(0)155999000  

Drošības datu lapas sagatavotāja    

e-pasta adrese                             sds.box-fr@bostik.com                                                    

Tālrunis ārkārtas gadījumiem   

ORFILA:         +33(0)145425959  

  

1.4 Tālruņa numurs LATVIJĀ, kur zvanīt ārkārtas situācijās:    

Neatliekamā medicīniskā palīdzība (00-24)  113  

Saindēšanās informācijas centrs (00-24) 67042473  

 Izplatītājs: SIA “Grīdas segumu centrs”   

Adrese:     Dēļu iela 8, Rīga Pasta indekss LV 1004  

Valsts:       Latvija  

E pasts:     gsc@gsc.lv  

Mājas lapa www.gsc.lv  

Tālrunis      +371 67602076 

Fax             +371 67614405 

  

2 Bīstamības apzināšana  

 

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana  

 
Produkta raksturojums:  Maisījums   

Klasifikācija atbilstoši ES regulai Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]  

Nav klasificēts  

Sastāvdaļas ar nezināmu toksiskumu: Sastāvdaļas (-u) ar nezināmu toksicitāti procentuālā attiecība maisījumā:  

81.1%  

Sastāvdaļas ar nezināmu ekotoksiskumu: Sastāvdaļas (-u) ar nezināmu apdraudējumu ūdens videi procentuālā 

attiecība maisījumā: 91.1%  

Klasifikācija atbilstoša Direktīvai 1999/45/EC [DPD]  

Balstoties uz Direktīvu 1999/45/EC un direktīvas grozījumiem, produkts nav klasificēts kā bīstams.   

Klasifikācija: Nav klasificēts  

Skatiet 16.nodaļu, sīkākam skaidrojumam par R- vai  H- frāzēm.   

Skatiet 11 nodaļu, lai uzzinātu sīkāku informāciju par ietekmi uz veselību un simptomiem  

mailto:gsc@gsc.lv
http://www.gsc.lv/
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2.2 Etiķetes elementi  

 

Bīstamības piktogramas:     Nav  

Signālvārdi:                                            Nav  

  

Bīstamības apzīmējumi:    Nav ziņu par būtisku ietekmi vai bīstamību veselībai  

Drošības prasību apzīmējumi  

Vispārējie  P103 - Pirms lietošanas izlasīt etiķeti.   

                                                                  P102 - Sargāt no bērniem.   

                                                                  P101 – Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija 

ir norādīta uz iepakojuma vaietiķetes.   

Profilakse  : Nav piemērojams  

Reakcija  : Nav piemērojams  

Uzglabāšana  : Nav piemērojams  

Likvidēšana  : Nav piemērojams  

Marķējuma papildelementi   

  

Īpaši norādījumi iepakojumam  

  

: Nav piemērojams  

Iepakojumam jābūt bērniem   

neattaisāmam   

  

: Nav piemērojams  

Brīdinājums par pieskaršanās   : Nav piemērojams   

bīstamību  

  

2.3 Citi apdraudējumi  

  

Citi apdraudējumi, kuri neietilpst 

klasifikācijā  

: Nav zināmi  

  

 

3 Sastāvs / informācija par sastāvdaļām Viela / maisījums  : Maisījums Materiāla raksturojums  : Līme  

 

  

Sastāvā nav papildus sastāvdaļu. kas, saskaņā ar pašreizējām piegādātāja zināšanām, tiktu īpaši klasificētas un, 

kas būtu jāuzrāda šajā sadaļā.  

Sastāvdaļas 

nosaukums  
Identifikatori  %  Klasifikācija  

67/548/EEC  Regula                 (EC) No.                      
       1272/2008 [CLP]  

Tips  

Kaolīns  EC: 310-194-1 

CAS: 1332-58-7  

1-5  Nav klasificēts  Nav klasificēts  [2]  

Nav papildus sastāvdaļas, kuras, balstoties uz piegādātāja pašreizējām zināšanām un koncentrāciju produktā, ir 

klasificētas kā bīstamas veselībai vai videi, ir noturīgas  bioakumulatīvas un toksiskas vielas (PBTs) vai ļoti 
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noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas (vPvBs) vai ir norādītas arodekspozīcijas robežas (WEL) un attiecīgi 

pieprasa ziņot šajā nodaļā.  

  

Tips  

[1] Viela, kas klasificēta kā bīstama veselībai un videi [2] 

Viela, kurai ir ierobežota izmantošana.  

[3] Viela, kas izpilda PBT kritērijus saskaņā ar ES regulu Nr. 1907/2006, XIII pielikumu.  

[4] Viela, kas izpilda vPvB kritērijus saskaņā ar ES regulu Nr. 1907/2006, XIII pielikumu.  

[5] Viela, kas rada līdzīgas bažas  

Ierobežojumi profesionālā lietošanā, ja pieejami, ir minēti 8. Nodaļā.  

 

4 Pirmā palīdzība  

 

4.1 Pirmās palīdzības pasākumi  

Saskare ar acīm  : Nekavējoties skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens, periodiski paceļot 

augšējo un apakšējo plakstiņu.  

Ieelpošana  : Pārvietojiet cietušo personu svaigā gaisā un turiet elpošanai komfortablā 

miera stāvoklī. Meklējiet medicīnisko palīdzību, ja parādās simptomi.  

Saskare ar ādu  : Mazgājiet ar ūdeni un ziepēm. Meklējiet medicīnisko palīdzību, ja parādās 

simptomi.  

Norīšana  : Izskalojiet muti ar ūdeni. Ja viela ir norīta un cietusī persona ir pie samaņas,  

dodiet dzert ūdeni mazās devās. Meklējiet medicīnisko palīdzību, ja simptomi 

neizzūd. Nekad neko nelieciet mutē, ja cietušais nav pie samaņas.   

Aizsardzība pirmās palīdzības  : neveikt nekādas darbības iesaistot personīgo risku vai bez piemērotas 

apmācības.  

sniedzējam  

  

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta  

Potenciāla akūta ietekme uz veselību  

Saskare ar acīm                                     : nav zināmas būtiskas ietekmes vai kritiski apdraudējumi  

Ieelpošana  : nav zināmas būtiskas ietekmes vai kritiski apdraudējumi  

Saskare ar ādu  : nav zināmas būtiskas ietekmes vai kritiski apdraudējumi Norīšana  : nav 

zināmas būtiskas ietekmes vai kritiski apdraudējumi  

  

Pārmērīgas iedarbības pazīmes / simptomi  

Saskare ar acīm                                     : nav specifiski dati  

Ieelpošana  : nav specifiski dati Saskare ar ādu  : nav 

specifiski dati  

Norīšana  : nav specifiski dati  

  

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi  

Norādījumi ārstam  : ārstēt simptomātiski. Nekavējoties sazinieties ar saindēšanās centra  

speciālistu, ja produkts ir ticis norīts vai ieelpots lielos daudzumos.   

Specifiska ārstēšana  : nav specifiska ārstēšana  
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5 Ugunsdzēsības pasākumi  

 

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi  

Piemērots  : Izmantojiet uguns dzēšanas līdzekļus piemērotus konkrētam aizdegšanās 

gadījumam.  

Nav piemērots  : Nav zināms  

  

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība  

Riska faktori no vielas vai maisījuma : Nepastāv specifiska ugunsgrēka vai eksplozijas draudi.  Bīstami 

termiskās sadalīšanās   : No sadalīšanās produktiem var veidoties šādas vielas:  

produkti        oglekļa dioksīds  

          oglekļa monoksīds  

                                                                  halogenēti savienojumi  

          

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem  

metālu oksīds/oksīdi  

Speciāli aizsardzības pasākumi   : nekavējoties izolējiet darbības vietu, atbrīvojot negadījuma apkārtni no,   

ugunsdzēsējiem  personām, ja ir ugunsgrēks. Neveikt nekādas darbības iesaistot personīgo 

risku vai bez piemērotas apmācības.  

Piemērots aizsardzības aprīkojums   : Ugunsdzēsējiem jāvalkā atbilstošs aizsargaprīkojums un autonomie  

elpošanas aparāti (SCBA) ar slēgtu sejas daļu, kas darbojas pozitīvā 

spiediena režīmā. Ugunsdzēsēju apģērbam (ieskaitot ķiveri, aizsargājošos 

zābakus un cimdus) atbilstoši Eiropas standartiem NE 469 nodrošinās 

pamata līmeni aizsardzībai pret ķīmiskiem negadījumiem.  

                    

 

6 Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos  

 

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām  

6.1.1 Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām: neveikt nekādas darbības iesaistot personīgo risku vai 

bez piemērotas apmācības. Evakuējiet apkārtni. Atturiet nevajadzīgu un  

neaizsargātu personālu no iekļūšanas. Neaiztieciet un nestaigājiet pa izbirušu 

materiālu. Uzlieciet piemērotu personīgās aizsardzības aprīkojumu.  

6.1.2 Ārkārtas palīdzības sniedzējiem : Ja speciālajam apģērbam nepieciešams tikt galā ar izšļakstīšanos, ņemt vērā 

informāciju 8.nodaļā Piemērots un nepiemērots apģērbs. Skatīt arī 

informāciju “Personāla aizsardzībai”.  

6.2 Vides drošības pasākumi  : Izvairīties izkliedēt izlijušo materiālu un noteci un saskari ar augsni,  

ūdensceļiem, caurulēm un kanalizāciju. Informēt atbildīgās institūcija, ja 

produkts ir radījis vides piesārņojumu (kanalizācija, ūdensceļi, augsne vai gaiss). 6.3 Ierobežošanas un 

savākšanas paņēmieni un materiāli  

Neliela noplūde  : Pārvietojiet iepakojumus prom no piesārņotās teritorijas. Vielu ar 

putekļusūcēju sasūciet vai saslaukiet un izberiet tam paredzētā, marķētā 
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atkritumu konteinerā. Utilizējiet caur licenzētu atkritumu pārstrādes 

uzņēmumu.   

Lielas noplūdes  : Pārvietojiet iepakojumus prom no piesārņotās teritorijas. Vielu ar 

putekļusūcēju sasūciet vai saslaukiet un izberiet tam paredzētā, marķētā 

atkritumu konteinerā. Utilizējiet caur licenzētu atkritumu pārstrādes 

uzņēmumu.  

6.4 Atsauce uz citām iedaļām  : Skatīt 1.nodaļu ārkārtas kontaktinformācijai.  

Skatīt 8.nodaļu informācijai par piemērotu personīgās aizsardzības 

aprīkojumu.  

Skatīt 13.nodaļu papildus atkritumu apstrādes informācijai.  

 

7 Lietošana un glabāšana  

 

Informācija šajā nodaļā satur vispārējus padomus un norādes. Identificēto pielietojumu saraksts 1.nodaļā būtu jāņem 

vērā katrai iespējami specifiskai informācijai, kas atainota iedarbības scenārijā.   

7.1 Piesardzība drošai lietošanai  

Aizsardzības pasākumi  : Ēšanai, dzeršanai un smēķēšanai jābūt aizliegtai teritorijās, kur materiāls 

tiek apstrādāts, uzglabāts un ražots. Darbiniekiem jāmazgā rokas un seja 

pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Nelietot iekšķīgi, nenorīt! Izvairīties 

no materiāla kontakta ar acīm, ādu un apģērbu. Neizmantojiet atkārtoti 

produkta iepakojumu.   

Ieteikumi vispārīgai profesionālai higiēnai : Ēšanai, dzeršanai un smēķēšanai jābūt aizliegtai teritorijās, kur  

materiāls tiek apstrādāts, uzglabāts un ražots. Darbiniekiem jāmazgā rokas un 

seja pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Novilkt piesārņotās drēbes un 

aizsardzības aprīkojumu pirms ieiešanas ēšanas zonā.  

  

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība  

Glabāšana                                                 Uzglabājiet atbilstoši vietējai likumdošanai. Uzglabājiet oriģinālajā  

iepakojumā, no tiešiem saules stariem pasargātā sausā, vēsā un labi vēdināmā 

telpā nošķirti no nesavietojamiem materiāliem (sk.11. nodaļu), ēdieniem un dzērieniem. Uzglabāt cieši noslēgtu, 

hermetizētu līdz lietošanas brīdim. Atvērtos iepakojumus no jauna ir rūpīgi jāhermetizē un jāuzglabā stāvus, lai 

novērstu vielas noplūdi. Neuzglabājiet nemarķētos konteineros. Uzglabājiet temperatūrā no 5oC līdz 30oC. 7.3 

Konkrēts galalietošanas veids  

Rekomendācijas  : nav pieejams  

Industriālā sektora specifiski risinājumi: nav pieejams  

  

 

8 Iedarbības pārvaldība /individuālā aizsardzība  

 

Informācija šajā nodaļā satur vispārējus padomus un norādes. Informācija ir balstīta uz tipisku paredzamu produkta 

lietošanu. Papildus mērījumi var tikt pieprasīti beramkravu pārkraušanai vai citiem pielietojumiem, kuri varētu 

ievērojami palielināt ietekmi uz darbinieku vai vides aizsardzību.  

8.1 Pārvaldības parametri  

Piemērojamās arodekspozīcijas robežvērtības                                                                                                                                    
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Produkta / vielas nosaukums  Arodekspozīcijas robežvērtības vērtības  

Kaolīns A māls, kas ir būtībā kaolinīts, hidratēts 

alumīnija silikāts.  

Latvijā nav noteiktas  

Ieteicamās pārraudzības metodes  : Ja produkts satur sastāvdaļas ar lietošanas ierobežojumiem, personāla, darba   

vietas gaisa vai bioloģiskā uzraudzība var būt nepieciešama, lai noteiktu 

ventilācijas efektivitāti vai citu kontroles pasākumu efektivitāti un/vai 

nepieciešamību izmantot  sejas aizsargmaskas.  

  

Atvasinātie beziedarbības līmeņi (DNELs) / minimālie iedarbības līmeņi (DMEL) Nav 

pieejami  

  

PNECs  

Nav pieejami  

  

8.2 Iedarbības pārvaldība  

8.2.1Atbilstoša tehniskā pārvaldība             : Nodrošināt labu ventilāciju, lai kontrolētu gaisa piesārņojuma ietekmi 

uz darbinieku.  

8.2.2 Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi  

Higiēnas pasākumi  :Rūpīgi mazgājiet rokas, apakšdelmus un seju pēc ķīmiski produktu 

izmantošanas, pirms ēšanas, smēķēšanas, pirms tualetes apmeklējuma un 

darba dienas beigās. Atbilstoša tehnika ir jāizmanto, lai novilktu potenciāli 

piesārņoto apģērbu. Mazgājiet piesārņotās drēbes pirms atkārtotas 

izmantošanas. Nodrošiniet, lai izlietnes un drošības dušas ir tuvu darba vietai.  

Acu aizsardzība  

Ādas aizsardzība   

: Drošības standartiem atbilstošas acu aizsargbrilles ir jāvalkā, ja to nosaka 

riska novērtējums, lai izvairītos no šļakatām, miglas, gāzēm vai putekļiem. Ja 

kontakts ir iespējams, sekojošā aizsardzība ir jāvalkā, ja vien riska 

novērtējums nenosaka augstāku aizsardzības pakāpi: drošības brilles ar sānu 

aizsargiem.  

Roku aizsardzība  : Strādājot ar ķīmiskiem produktiem nepārtraukti jāvalkā ķīmiski izturīgi, 

necaurlaidīgi cimdi, kas atbilst apstiprinātiem standartiem,  ja riska 

novērtējums parāda to nepieciešamību.  

Ķermeņa aizsardzība  : Individuālais aizsardzības aprīkojums ķermenim jāizvēlas balstoties uz 

veicamo uzdevumu un saistītajiem riskiem, un ir jāapstiprina speciālistam 

pirms apstrādāt šo produktu.  

Ādas aizsardzība  : Piemērotu apavu un cita papildus ādas aizsardzības līdzekļi jāizvērtē, 

balstoties uz veicamo uzdevumu un saistītajiem riskiem, un ir jāapstiprina 

speciālistam pirms apstrādāt šo produktu.  

Elpošanas aizsardzība  :   

8.2.3 Vides riska pārvaldība  : Emisijas no ventilācijas vai darba procesa aprīkojums ir jākontrolē, lai 

nodrošinātos, ka tie atbilst vides aizsardzības prasību likumdošanai. Dažos 

gadījumos tvaika attīrītājs, filtri vai inženiertehniskas modifikācijas procesa 

aprīkošanai būs nepieciešamas, ali samazinātu emisijas līdz pieņemamam 

līmenim.  
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1 Fizikālās un ķīmiskās īpašības  

Agregātstāvoklis  : Ciets [Pulveris]  

Krāsa  : Pelēkbalta  

Smarža  : Viegla  

Smaržas slieksnis  : Nav pieejams  

pH  : 6.5 – 7.5 [Konc. (%w/w):10%]  

Kušanas / sasalšanas temperatūra  : nav pieejams Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons : nav 

pieejams Uzliesmošanas temperatūra  : aizvērta krūze:>1000C Iztvaikošanas ātrums  : nav pieejams 

Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm): nav pieejams Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai  

sprādziena robežas:  : nav pieejams  

Tvaika spiediens  : nav pieejams  

Tvaika blīvums  : nav pieejams  

Blīvums  : 1 g / cm3 [230C (73.40F)]  

Šķīdība  : viegli šķīst sekojošos materiālos: aukstā ūdenī un karstā ūdenī  

Sadalījuma koeficients: n-oktanols / ūdens: nav pieejams  

Pašaizdegšanās temperatūra  : nav pieejams  

Viskozitāte  : nav pieejams  

Sprādzienbīstamība  : nav pieejams  

Oksidēšanās īpašības  : nav pieejams  

  

9.2 Cita informācija  

Nav papildus informācijas.  

  

10 Stabilitāte un reaktivitāte   

10.1Reaģētspēja  : specifiski testa dati reaģētspējai nav pieejami šim produktam vai 

sastāvdaļām  

10.2 Ķīmiskā stabilitāte  : Šis produkts ir stabils  

  

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība  
: Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nav 

iespējamas.  

  

10.4 Nosacījumi no kuriem izvairīties  
: Nav specifisku datu  

  

10.5 Materiāli no kuriem izvairīties  
: Nav specifisku datu  

  

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti  

  

: Normālos uzglabāšanas un izmantošanas apstākļos bīstamiem sadalīšanās 

produkti nevar veidoties.   

11 Toksikoloģiskā informācija   

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi  

                                                      
1 .1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām 

Izskats  
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Akūta toksicitāte  

Secinājums / kopsavilkums  : Nav pieejams  

Akūtas toksicitātes aprēķini  : Nav pieejams  

Kairināšana / kodīgums  : Nav pieejams  

Sensibilizācija  : Nav pieejams  

Mutagēnums  : Nav pieejams  

Kancerogēnums  : Nav pieejams  

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai   : Nav pieejams  

Teratogenitāte  : Nav pieejams  

Specifisku mērķa orgānu toksicitāte (vienreizēja ietekme)    : Nav pieejams  

  

Specifisku mērķa orgānu toksicitāte (atkārtota ietekme)    : Nav pieejams  

  

Ieelpošana  : Nav pieejams  

  

  

  

Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem: nav pieejami  

  

Potenciāla akūta ietekme uz veselību:  

Saskare ar acīm                                     : nav zināma būtiska ietekme vai kritiski apdraudējums  

Ieelpošana  : nav zināma būtiska ietekme vai kritiski apdraudējums  

Saskare ar ādu  : nav zināma būtiska ietekme vai kritiski apdraudējums  

Norīšana  : nav zināma būtiska ietekme vai kritiski apdraudējums  

  

Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi:  

Saskare ar acīm                                     : nav specifiski dati  

Ieelpošana  : nav specifiski dati Saskare ar ādu  : nav 

specifiski dati Norīšana  : nav specifiski dati  

  

Aizkavētas un tūlītējas, kā arī hroniskas ietekmes, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība Īslaicīga 

iedarbība  

Potenciālas tūlītējas ietekmes  : nav pieejams   

Potenciālas aizkavētas ietekmes 

Ilgstoša iedarbība  

: nav pieejams  

Potenciālas tūlītējas ietekmes  : nav pieejams   

Potenciālas aizkavētas ietekmes  : nav pieejams  

Potenciālās hroniskās ietekmes uz veselību  

Nav pieejams  

  

Secinājums / kopsavilkums  : nav pieejams  

Vispārīgi  : nav zināma būtiska ietekme vai kritiski apdraudējums  

Kancerogēnums  : nav zināma būtiska ietekme vai kritiski apdraudējums   

Mutagēnums  : nav zināma būtiska ietekme vai kritiski apdraudējums  

Teratogenitāte  : nav zināma būtiska ietekme vai kritiski apdraudējums  

Attīstības ietekmes  : nav zināma būtiska ietekme vai kritiski apdraudējums  
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Auglības ietekmes  : nav zināma būtiska ietekme vai kritiski apdraudējums  

  

Cita informācija  : nav pieejams  

12 Ekoloģiskā informācija   

12.1 Toksicitāte  

Secinājums / kopsavilkums  : nav pieejams  

  

12.2 Noturība un spēja noārdīties:  

Secinājums / kopsavilkums  : nav pieejams  

  

12.3 Bioakumulācijas potenciāls: Nav 

pieejams  

  

12.4 Mobilitāte augsnē:  

Augsnes/ūdens iedaļas keoficients (Koc): nav pieejams  

Mobilitāte  : nav pieejams  

  

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:  

PBT  : Nav piemērojama vPvB  : Nav piemērojams  

  

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes: nav zināma būtiska ietekme vai kritiski apdraudējums  

  

  

  

 

13 Likvidēšanas nosacījumi  

 

Informācija šajā nodaļā satur vispārējus padomus un norādes. Identificēto pielietojumu saraksts 1.nodaļā būtu jāņem 

vērā katrai iespējami specifiskai informācijai nodrošinātai Iedarbības scenārijos.  

  

13.1 Metodes atkritumu apstrādei  : Tukšajos iepakojumos vai iepakojuma savienojuma vietās var saglabāties 

produkta pārpalikumi. No materiāla un tā iepakojuma jāatbrīvojas drošā 

veidā. Produkta pārpalikumus un izlietotos iepakojumus nodot licenzētiem 

atkritumu pārstrādes uzņēmumiem. Likvidējot produktu, sagatavotu vielu vai 

blakusproduktus jāseko līdzi vides aizsardzības prasībām, atkritumu 

likvidēšanas likumdošanai un vietējo pašvaldību noteikumiem. Jānovērš 

iespējamība izbirušai vai izlijušai vielai nokļūt saskarē ar augsni, 

ūdenstilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizācijas sistēmu.  

Bīstami atkritumi  : Pēc ražotāja pieejamās informācijas, produkts nav klasificēts kā bīstams atkritums 

balstoties uz ES Direktīvu 91/689/EEC.  Eiropas atkritumu katalogs (EWC)  

Atkritumu kods  Atkritumu apzīmējums  

08 04 10  līmju un hermētiķu atkritumi, kas nav minēti 08 04 09  
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Iepakojums  

Likvidēšanas metodes  : Ir jāizvairās no atkritumu radīšanas vai jāminimizē pēc iespējas. 

Atkritumu iepakojums ir jāpārstrādā. Dedzināšana vai aprakšana ir 

apsverama tikai tad, ja pārstrāde nav iespējama.  

Īpaša piesardzība  : Šis materiāls un tā iepakojums ir jālikvidē drošā veidā. Tukšos 

iepakojumus vai palikņi var saturēt produkta atliekas. Jānovērš 

iespējamība izbirušai vai izlijušai vielai nokļūt saskarē ar augsni, 

ūdenstilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizācijas sistēmu.  

  

  

 

14 Informācija transportēšanai  

 
  

  ADR / RID  ADN  IMDG  IATA  

14.1 UN numurs  Nav noteikts  Nav noteikts  Nav noteikts  Nav noteikts  

14.2 UN sūtīšanas 

nosaukums  

-  -  -  -  

14.3 Transporta 

bīstamības klase (-es)  

-  -  -  -  

14.4 Iepakojuma grupa  -  -  -  -  

14.5 Vides apdraudējumi  Nē  Nē  Nē  Nē  

Papildus informācija  -  -  -  -  

  

14.6 Speciāli piesardzības pasākumi lietotājam  : Transportēšana lietotāja lietošanā: vienmēr transportēt aizvērtus  

iepakojumus, kuri atrodas stāvus un nostiprināti. Pārliecināties, 

ka persona, kura pārvadā produktu, zina, ko darīt nelaimes vai 

izbiršanas gadījumā.    

14.7 Transportēšana bez kravas atbilstoši MARPOL 73/78 Pielikumam II un IBC Code: Nav 

pieejams  

  

 
2 Reglamentējošie noteikumi  

  

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums   : Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.  

 

16 Cita informācija  

 

Norāda informāciju, kas ir mainīta salīdzinot ar iepriekš publicēto versiju.  

  

Saīsinājumi un akronīmi  : ATE =Akūtās toksicitātes novērtējums  

                                                      
2 .1 Drošības, veselības un vides noteikumi / normatīvie akti, kas tieši attiecas uz vielām un maisījumiem 

ES Regula (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)   Pielikums XIV – Licenzējamo vielu saraksts  Neviena no 

sastāvdaļām nav sarakstā.  
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  CLP = Klasifikācijas, Marķēšanas un Iepakošanas Regula [Regula (EC) Nr. 

1272/2008]  

  DNEL = Atvasināts, bez jebkādas ietekmes  

  EUH paziņojums = CLP – Specifisks brīdinājuma uzraksts  

  PNEC = Paredzama koncentrācijas iedarbība  

  RRN = REACH Reģistrācijas Nr.  

Pilns H (Bīstamības) frāžu   : Nav piemērojams  

nosaukums    

Pilns klasifikācijas nosaukums  

[CLP/GHS]  

: Nav piemērojams  

Pilns R (Riska) frāžu nosaukums  : Nav piemērojams  

Pilns klasifikācijas nosaukums  

[DSD/DPD]  

Vēsture  

: Nav piemērojams  

Izdrukas datums  : 26/05/2015  

Publicēšanas datums/Pārbaudīts  : 26/05/2015  

Iepriekšējais publicēšanas datums  : Bez iepriekšējas publicēšanas  

Versija  : 1  

Sagatavotājs  : Nav pieejams  

  

  

  

Brīdinājums lasītājam  

  

Šajā Drošības Datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un tā atbilst patiesībai. 

Tomēr ne piegādātājs, ne arī kāda no uzņēmuma pārstāvniecībām neuzņemas jebkādu atbildību par 

informācijas precizitāti vai kopējo informācijas saturu.   

Lietotājs pats uzņemas atbildību par drošības pasākumiem, saistītiem ar šī produkta lietošanu. Visiem 

materiāliem var piemist līdz šim nezināma bīstamība, tādēļ tie ir jālieto uzmanīgi. lai gan daži apdraudējumi ir 

aprakstīti šeit, mēs nevaram garantēt, ka tie ir vienīgie, kuri pastāv.  

  

  


