
Datums, kad veikti labojumi: 2018.04.04. Labojums: 5 Aizstāj versiju, kas datēta ar: 2017.12.06.

DROŠĪBAS DATU LAPA
EPOCAST-F Basis Mass

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums EPOCAST-F Basis Mass

Produkta kods 10146

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Apzinātie lietošanas veidi Sveķi.

Lietošanas veidi un tādi, ko
neiesaka

Nav identificēti konkrēti nerekomendētie pielietojumi.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs
ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
mail@itwpp.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruņa numurs, kur zvanīt
ārkārtas situācijās

+44(0)1235 239 670 (24h)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana
Klasifikācija (EC 1272/2008)
Fizikālā bīstamība Nav Klasificēts

Bīstamība veselībai Nav Klasificēts

Bīstamība videi Nav Klasificēts

2.2. Etiķetes elementi

Brīdinājuma uzraksti NC Nav Klasificēts

2.3. Citi apdraudējumi

Produkts nesatur vielas, kas klasificētas kā PBT vai vPvB.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts
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EPOCAST-F Basis Mass

Vispārīga informācija Aizvest cietušo no piesārņojuma avota tuvuma.

Ieelpošanai Uzreiz pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ja diskomforts nepāriet meklēt medicīnisku palīdzību.

Norīšanai Rūpīgi izskalot muti ar ūdeni. Dot dzert daudz ūdens. Ūdens vietā, ja pieejams, dot pienu.
Paturēt iedarbībai pakļauto personu novērošanā. Neizraisīt vemšanu. Ja cietušais vemj, turēt
galvu pēc iespējas zemu, lai kuņģa saturs nenonāk plaušās. Nekavējoties meklēt medicīnisku
palīdzību. Parādīt šo drošības datu lapu medicīnas personālam.

Saskarei ar ādu Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbuun nomazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. Ja pēc
nomazgāšanās kairinājums saglabājas, meklēt medcīnisku palīdzību.

Saskarei ar acīm Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Izņemt kontaktlēcas un plaši atvērt acis.
Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Ja pēc nomazgāšanās kairinājums saglabājas, meklēt
medcīnisku palīdzību. Parādīt šo drošības datu lapu medicīnas personālam.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Vispārīga informācija Aprakstīto simptomu smaguma pakāpe būs dažāda atkarībā no koencentrācijas un saskares
ilguma.

Ieelpojot Specifiski simptomi nav zināmi.

Norijot Norijot var izraisīt diskomfortu.

Saskaroties ar ādu Alerģiski izsitumi.

Saskaroties ar acīm Acu un gļotādu kairinājums.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Norādījumi ārstniecības
personālam

Ārstēt simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības
līdzekļi

Dzēst ar pret spirtu iedarbību izturīgām putām, oglekļa dioksīdu, sauso pulveri vai ūdens
miglu.

Nepiemēroti ugunsdzēsības
līdzekļi

Dzēšanai nelietot ūdens strūklu, jo tā var izplatīt degšanu.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša bīstamība Tvertnes karsējot var strauji saplīst vai eksplodēt dēļ spiediena pieauguma tajās.

Bīstami sadegšanas produkti Nav zināms. Thermal decomposition or combustion may liberate carbon oxides and other
toxic gases or vapours. Oglekļa oksīdi. Slāpekļa oksīdi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsdzēšanas laikā
veicamie aizsargpasākumi

Ierobežot un savākt dzēšanā izmantoto ūdeni. Ja pastāav ūdens piesārņošanas risks,
informēt atbilstošās iestādes.

Ugunsdzēsēju aizsardzības
līdzekļi

Valkāt pozitīva spiediena slēgta tipa elpošanas aparātu (SCBA) un piemērotu aizsargapģērbu.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālā drošība Valkāt aizsargapģērbu atbilstoši šīs drošības datu lapas 8.nodaļā aprakstītajam. In case of
spills, beware of slippery floors and surfaces. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju.

6.2. Vides drošības pasākumi
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EPOCAST-F Basis Mass

Vides drošības pasākumi Izvairīties no novadīšanas notekās vai ūdensceļos, vai zemē. Ierobežot izlijumu ar smiltīm,
zemi vai citu nedegtspējīgu materiālu. Par noplūdēm vai nekontrolētu novadīšanu ūdestecēs
nekavējoties ziņot Valsts Vides dienestam vai citai atbilstošai iestādei.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas paņēmieni Absorbēt ar vermikulītu, sausām smiltīm vai zemi un ievietot tvertnēs. Savākt un ievietot
piemērotos atkritumu konteimeros un droši aizvākot. Atkritumu izvietošanai skatīt 13.sadaļu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Atsauce uz citām sadaļām Individuālajai aizsardzībai skatīt 8.sadaļu. Izlijumus savākt un likvidēt kā aprakstīt 13.sadaļā.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Piesardzība drošai lietošanai Izlasīt un ievērot ražotāja rekomendācijas. Do not eat, drink or smoke when using the product.
Piesārņotais apģērbs un apavi jāizmet. Jāievieš labas personīgās higiēnas procedūras. Pirms
darba vietas atstāšanas ar ziepēm un ūdeni nomazgāt rokas un citas nosmērētās ķermeņa
vietas.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Piesardzība glabāšanā Glabāt cieši noslēgtā, oriģinālajā tarā. Uzglabāt sausu. Uzglabāt cieši noslēgtu. Izvairīties no
saskares ar oksidētājiem. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs. Neglabāt
siltuma avotu tuvumā un nepakļaut augstu temperatūru iedarbībai.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Konkrēts(-i) galalietošanas
veids(-i)

Identificētie šī produkta pielietojumi ir izvērsti doti sadaļā 1.2.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

8.2. Iedarbības pārvaldība

Aizsargaprīkojums

      

Atbilstoša tehniskā pārvaldība Nodrošināt pietiekamu ventilāciju.

Acu/sejas aizsardzība Ja vien novērtējums nenorāda uz to, ka nepieciešama augstāka aizsardzības pakāpe, jāvalkā
šādi aizsarglīdzekļi: Cieši piegulošas aizsargbrilles. Acu un sejas individuālās aizsardzības
līdzekļiem jāatbilst Eiropas standartam EN 166.

Roku aizsardzība Piemērotākie cimdi jāizvēlas sadarbībā ar cimdu piegādātāju/ražotāju, kas var sniegt
informāciju par cimdu materiāla izturības laiku. Lai nodrošinātu roku aizsardzību pret
ķimikālijām, cimdiem jāatbilst Eiropas standartam EN374. Nitrila gumija. Neoprēns.
Butilgumija.

Cita ādas un ķermeņa
aizsardzība

Use barrier creams to prevent skin contact. Valkāt atbilstošu apģērbu lai novērstu jebkādu
iespējamo saskari ar ādu

Higiēnas pasākumi Veicot darbības ar šo produktu jābūt pieejamām acu mazgāšanas iekārtām un ārkārtas
dušām.
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Elpošanas aizsardzība Ja gaisa piesārņojums pārsniedz ieteicamās arodekspozīcijas robežvērtības, jālieto elpceļu
aizsardzības līdzekļi. Pusmaskas un ceturtdaļmaskas respiratoriem ar maināmiem filtru
kārtridžiem jāatbilst Eiropas standartam EN140. Respiratoriem ar pilnu sejas masku un
maināmiem filtriem jāatbilst Eiropas Standartam EN136. Valkāt ar šādu kārtridžu aprīkotu
respiratoru: Gāzu filtrs, tips A2.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Izskats Šķidrums.

Krāsa Zila.

Smarža Raksturīga.

Uzliesmošanas temperatūra >99°C

Relatīvais blīvums 1.41 @ 20°C

Viskozitāte 1.050 S, mPa s @ 25°C

9.2. Cita informācija

Gaistošs organiskais
savienojums

Maksimālais GOS saturs šajā produktā ir <1 g/litre.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Reaģētspēja Stabils normālā temperatūrā un ja lietots atbilstoši rekomendācijām.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Ķīmiskā stabilitāte Stabils normālā temperatūrā un ja lietots atbilstoši rekomendācijām.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamu reakciju iespējamība Sekojoši materiāli var reaģēt ar produktu: Izocianāti.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Apstākļi, no kuriem jāvairās Stabils normālā temperatūrā un ja lietots atbilstoši rekomendācijām.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nesaderīgi materiāli Izvairīties no saskares ar sekojošiem materiāliem: Oksidētāji. Izvairīties no saskares ar
skābēm un sārmiem.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Bīstami noārdīšanās produkti Nav zināmu bīstamu sadalīšanas produktu.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Toksikoloģiskā iedarbība Informācija nav pieejama.

Akūta toksicitāte - orālā
Akūtā toksicitāte, perorālā
(LD₅₀ mg/kg)

5 300,0

Sugas Žurkas

Piezīmes (LD₅₀, perorāli) Informācija nav pieejama.
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Akūta toksicitāte - dermālā
Akūtā toksicitāte, ādas (LD₅₀
mg/kg)

500,0

Sugas Truši

Piezīmes (LD₅₀, āda) Informācija nav pieejama.

Akūta toksicitāte - ieelpojot
Piezīmes (LC₅₀, ieelpošana) Informācija nav pieejama.

Kodīgums/kairinājums ādai
Kodīgums/kairinājums ādai Informācija nav pieejama.

Nopietns acu bojājums/kairinājums
Nopietns acu
bojājums/kairinājums

Informācija nav pieejama.

Elpceļu sensibilizācija
Elpceļu sensibilizācija Informācija nav pieejama.

Ādas sensibilizācija
Ādas sensibilizācija Informācija nav pieejama.

Kancerogēnums
Kancerogēnums Informācija nav pieejama.

Toksiskums reproduktīvajai sistēmai
Toksicitāte reproduktīvajai
sistēmai - auglība

Informācija nav pieejama.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu - vienreizēja iedarbība
STOT - vienreizēja ekspozīcija Informācija nav pieejama.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu - atkārtota iedarbība
STOT - atkārtota ekspozīcija Informācija nav pieejama.

Ieelpošanai Specifiska bīstamība nav zināma.

Norīšanai Specifiska bīstamība nav zināma.

Saskare ar ādu Specifiska bīstamība nav zināma.

Saskare ar acīm Specifiska bīstamība nav zināma.

Bīstamība veselībai īstermiņā
un ilgtermiņā

Specifiska bīstamība nav zināma.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

Ekotoksicitāte Nav datu par šī produkta ekotoksicitāti.

12.1. Toksicitāte

Toksicitāte Nav noteikts.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Noturība un spēja noārdīties Nav ziņu par šī produkta spēju noārdīties.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls
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Bioakumulācijas potenciāls Attiecībā uz bioakumulāciju dati nav pieejami.

12.4. Mobilitāte augsnē

Mobilitāte Dati nav pieejami.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

PBT un vPvB ekspertīzes
rezultāti

Viela nav klasificēta kā PBT vai vPvB atbilstoši esošajiem ES kritērijiem.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Citas nelabvēlīgas ietekmes Nav noteikts.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Vispārīga informācija Atkritumi ir klasificēti kā bīstamie atkritumi. Nodot atkritumus apstiprinātā atkritumu poligonā
atbilstoši vietējās apsaimniekošanas organizācijas noteiktajai kārtībai.

Atkritumu apstrādes metodes Nodot atkritumus apstiprinātā atkritumu poligonā atbilstoši vietējās apsaimniekošanas
organizācijas noteiktajai kārtībai. Ar pārpalikumiem un tukšo taru rīkoties kā ar bīstamajiem
atkritumiem un atbilstoši pastāvošajiem normatīviem.

Atkritumu klase 08 04 09

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Vispārīgi Produkts nav ietverts starptautiskajos noteikumos par bīstamo kravu pārvadājumiem (IMDG,
IEATA, ADR/RID).

14.1. ANO numurs

Nav piemērojams.

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Nav piemērojams.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Transporta marķējums
Brīdinājuma zīme transportam nav nepieciešama.

14.4. Iepakojuma grupa

Nav piemērojams.

14.5. Vides apdraudējumi

Videi bīstama viela/jūru piesārņojoša krava
Nē.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav piemērojams.

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Beramkrava atbilstoši
MARPOL 73/78 II pielikumam
un IBC kodeksam

Nav piemērojams.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem
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Nacionālie normatīvie akti The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009
No. 716).

ES normatīvie akti Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris)
par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (ar grozījumiem).

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Datums, kad veikti labojumi 2018.04.04.

Labojums 5

Aizstāj versiju, kas datēta ar 2017.12.06.

Šī informācija attiecas tikai uz konkrēto materiālu un var nebūt spēkā šim materiālam, ja tas tiek lietota kopā ar citiem
materiāliem vai procesā. Šī informācija, kas sniegta labticīgi un saskaņā ar labākajām uzņēmuma rīcībā esošajām zināšanām,
ir uzskatāma esam par precīzu un uzticamu uz minēto datumu. Tomēr netiek sniegta garantija vai kategoriski apgalvojumi
attiecībā uz informācijas precīzumu, uzticamību un pilnīgumu. Savu vajadzību apmierināšana attiecībā uz šīs informācijas
piemērošanu konkrētajam vielas pielietojumam ir lietotāja paša atbildība.
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