Drošības datu lapa
Saskaņā ar 91/155/EEK
Nosaukums tirdzniecībā:

Klassik Kalkfarbe TC7604

Pārstrādes datums:

12.03.2007.

Iespiešanas datums:

12.03.2007.

Versija:

1.0.0

01. Vielas / maisījuma un firmas nosaukums
Nosaukums tirdzniecībā:
Vielas/maisījuma pielietojums:
Ražotājs / piegādātājs:
Ielas nosaukums / pasta kastīte:
Valsts simbols, pasta indekss, pilsēta:
Tālrunis:
Telefakss:
Tālrunis ārkārtas gadījumos:

Klassik Kalkfarbe TC7604
Dispersijas krāsa ārdarbu krāsojumiem
Mefert AG Farbwerke, Werk Erfurt
Heckerstieg 4
D-99085 Erfurt
0361/59073-0
0361/59073-40
0671 / 870-327

02. Sastāvs / ziņas par sastāvdaļām
Bīstamās sastāvdaļas:
Bīstamās sastāvdaļas saskaņā ar attiecīgo sarakstu EEG(Likums par atjaunojamo enerģiju)67/548/76 noteiktajā kārtībā

Bīstamā sastāvdaļa
Kalcija hidroksīds		

CAS-Nr.
1305-62-0		

Svars% max.

Simbols

R-pakāpe

40-60%

Xi- kairinošs 		

36/38

03. Iespējamā bīstamība
Bīstamības apzīmējums
Bīstamības simboli:
Xi- kairinošs
Bīstamības norādes : R(kairināmības) pakāpe 36/38. Kairina acis un ādu.

04. Pirmās palīdzības pasākumi
Vispārīgi norādījumi:
Ar preparātu notraipītais apģērbs nekavējoties jānovelk. Ja parādās produkta iedarbības simptomi vai rodas aizdomas par to
esamību, jākonsultējas ar ārstu. Alerģisku reakciju, sevišķi elpošanas ceļu gadījumā nekavējoties jāgriežas pie ārsta.

Pēc ieelpošanas
Nodrošināt svaigu gaisu.

Pēc saskares ar ādu
tūlīt rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm

Pēc saskares ar acīm
tūlīt rūpīgi izskalot ar lielu ūdens daudzumu

Pēc norīšanas
tūlīt griezties pie ārsta. Uzdzert lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu.

05. Pasākumi nejaušas izplūdes gadījumā
Materiālu savākt ar smiltīm, zemi vai citiem uzsūcošiem materiāliem. Novērst preparāta iekļūšanu ūdeņos vai kanalizācijā

06. Izmantošana un uzglabāšana
Drošības pasākumi izmantojot
nepieļaut saskari ar ādu vai acīm. Nēsāt sārmu izturīgus aizsargcimdus un aizsargbrilles.

Drošības pasākumi uzglabājot
novērst iekļūšanu zemē. Tvertnes cieši noslēgt. Glabāt vertikālā stāvoklī. Uzglabāt vēsumā, bet drošībā no sala. Sargāt no
karstuma un tiešiem saules stariem.
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07. Ekspozīcijas ierobežojums un individuālie aizsardzības līdzekļi
Ekspozīcijas robežas; nesatur nozīmīgus vielu daudzumus, kuru robežrādītāji kontrolējami darba vietā.
Kalcija hlorīds ;TVL 10/mg/mc
Elpošanas ceļu aizsardzība: smidzināšanas procesā nepieciešama elpošanas ceļu aizsardzība
Acu aizsardzība: jāvalkā aizsargbrilles
Ādas aizsardzība; nepieļaut saskari ar ādu, nēsāt darba apģērbu ar garām piedurknēm.
Roku aizsardzība; izmantot sārmu izturīgus aizsargcimdus. Piemērots materiāls: nitrils. Zem tiem eventuāli jāvalkā kokvilnas
cimdi.

08. Fizikālās un ķīmiskās īpašības
Vispārīgās īpašības
Forma:
Smaka:

Šķidrums
vāja, specifiska

Fizikālās un ķīmiskās īpašības
Krāsa:
Smaka:
Forma:
Šķīdība :
pH koeficients
Viršanas temperatūra
Īpatsvars

pēc iekrāsojuma
raksturīga kaļku smaka
viskozs šķidrums
šķīst ūdenī
13±0.5
N.V.(nav)
1.62.kg/l±10

09. Stabilitāte un reaktivitāte
Obligātie nosacījumi
Pareizas izmantošana gadījumā nepastāv bīstamu reakciju risks.

Vielas, no kurām jāizvairās
nepieļaut saskari ar skābēm kā sērskābi un sēra oksīdiem eksotermisku reakciju bīstamības dēļ.

10. Dati par toksiskumu
Kairina ādu un gļotādas

11. Ar ekoloģiju saistītie dati
Produkta nesatur vielas, kas šobrīd klasificētas kā vidi apdraudošas. Tomēr obligāti novērst preparāta iekļūšanu ūdeņos vai
kanalizācijā.

12. Norādījumi par utilizāciju
Utilizēt, ievērojot vietējos noteikumus. Nesacietējušus preparātus nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.
Atkritumu kods saskaņā ar Eiropas katalogu
080112- krāsu un laku atkritumi, izņemot tos, kam piešķirts kods 080111.
170904 jaukti celtniecības un nojaukšanas atkritumi, izņemot tos, kam piešķirti kodi 17 09 01, 17 09 02,. un 17 09 03.
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13. Dati par toksiskumu
Praksē gūtā pieredze
Kontaktā ar ādu; bieži un ilgstoši kontakti ar ādu var izsaukt kairinājumu un ādas iekaisumu. Jūtīgiem cilvēkiem iespējamas
alerģiskas reakcijas.

Citi novērojumi
Pienācīgas izmantošanas gadījumā nav novēroti veselības traucējumi.

14. Norādījumi par transportēšanu
Nav pakļauts autotransporta, dzelzceļa transporta, jūras transporta un aviotransporta norādēm.

15. Normatīvi
Klasifikācija saskaņā ar EG(EK) direktīvām
Bīstamība : Xi- kairinošs
Simbols: Xi
R- pakāpe : R36/38 .Kairina ādu un acis.
S(drošības)-noteikumi :
S-2 nedrīkst nonākt bērnu rokās
S 26 Pēc saskares ar acīm : tūlīt rūpīgi izskalot ar lielu ūdens daudzumu, griezties pie ārsta.
S 28 Pēc saskares ar ādu: tūlīt rūpīgi nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm.
S37/39Darba laikā nēsāt piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles
S 46 Pēc norīšanas : tūlīt griezties pie ārsta un uzrādīt iesaiņojumu vai etiķeti.
Ūdens apdraudējuma klase (D) WGK 1; vājš ūdens apdraudējums

15. Citas dati
Institūcija, kas izsniedz datu lapu
Tehniskā nodaļa, tālr.: +49 (0) 671/870-301

Sniegtā informācija pamatojas uz mūsu aktuālo zināšanu līmeni, taču nav uzskatāma par noteiktu produkta īpašību garantiju
un nerada pamatu jebkādām juridiskām saistībām.
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