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1   Materiāla, sagatavošanas un firmas apzīmējums 

 Dati par produktu 

 Tirdzniecības marka: Capalith Fassaden-feinspachtel P 

 Pielietojuma mērķis: cementa java atbilstoši etiķetei 

 Ražotājs / piegādātājs:  

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG 

Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, tālr.: + 49 6154/71-0, www.caparol.de  

 Izziņas sniedzošie dienesti: 
Tehniskās konsultācijas / Caparol joma: tālr.: 06154/71-1777, fakss: 06154/71-1351 

 Steidzamos gadījumos: +49 6154/71-202 

Lai saņemtu konsultācijas un palīdzību, ja notikusi avārija vai saindēšanās, zvanīt Valsts 

toksikoloģijas centram, tālr.: 67042468 

 Oficiālā pārstāvniecība Baltijas valstīs, t.sk. Latvijā: 

SIA DAW Baltica 

 Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067, tālr.: 67500072, fakss: 67440660, info@daw.lv, www.caparol.lv 

2    Sastāvs / ziņas par sastāvdaļām  

 Ķīmiskais raksturojums 

 Apraksts:  

Cementa java, kas sastāv no minerālām pildvielām, cementa un kaļķa hidrāta, sintētiski modificēta.   

      Bīstamas sastāvdaļas: 

      CAS-Nr.: 65997-15-1     Cements                     > 20 – 50% 

      EINECS: 266-043-4 Xi R 36/38 

      CAS-Nr.: 1305-62-0       Kalcija hidroksīds      > 2,5 – 10%  

      EINECS: 215-137-3 Xi; R 38-41 

 Papildus informācija: skat. arī 8.nodaļu  

3    Iespējamie riska faktori  

 Atzīme par draudiem: Xi Kairinošs 

 Īpašas bīstamības norādes cilvēkam un apkārtnei:  

R 36/38 Kairina acis un ādu   

4    Pirmās palīdzības sniegšanas pasākumi: 

 Pēc kontakta ar ādu:  Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni.  

 Pēc kontakta ar acīm:  Acis ar atvērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens; ja 

sūdzības saglabājas, griezties pie ārsta pēc konsultācijas.  

 Pēc norīšanas: Mazās porcijās dzert pietiekami daudz ūdens. Nekavējoties konsultēties ar ārstu un 

uzrādīt iepakojumu vai etiķeti.  

5 Uguns apkarošanas pasākumi  

 Piemēroti dzēšanas līdzekļi: nav pielietojami.  

 Īpašais aizsargaprīkojums:  nav nepieciešams  

6 Pasākumi vielas nejaušas izlīšanas gadījumā:  

 Attiecībā uz personām vērsti drošības pasākumi:  

Novērst putekļu veidošanos.  

 Apkārtējās vides aizsardzības pasākumi:  

Ja tiek piesārņotas upes, ezeri vai notekūdeņu kanāli, atbilstoši vietējiem likumiem kontaktēt ar 

attiecīgām amatpersonām. Cements sajaukumā ar ūdeni iedarbojas sārmaini.  

 Tīrīšanas / savākšanas metodes:  

      Mehāniski savākt.  

http://www.caparol.de/
mailto:info@daw.lv
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7 Lietošana un uzglabāšana 

 Lietošana:  

 Norādes par drošu rīcību: Novērst putekļu veidošanos.  

 Norādes par uguns un eksplozijas aizsardzību: Īpaši pasākumi nav nepieciešami.  

 Uzglabāšana:  

 Prasības par noliktavu telpām un taru: Sausā vietā oriģināliepakojumā.  

 Norādes par kopēju uzglabāšanu: Uzglabāt atstatus no pārtikas produktiem.  

Neuzglabāt kopā ar skābēm.  

 Noliktavas klase: Stingrs, ugunsdrošs materiāls.  

8 Ekspozīcijas riska ierobežojumi un personiskie aizsardzības līdzekļi  

 Tehniski aizsargpasākumi: nav tuvāku datu, skat.7.punktu.  

 Sastāvdaļas, kurām atkarībā no darba vietas ir jākontrolē robežvērtības: 

65997-15-1 Cements (>20 – 50%)  

MAK 5G mg/m³ 

1305-62-0 Kalcija hidroksīds (> 2,5 – 10%) 

MAK 5G mg/m³ 

Vispārēja putekļu robežvērtība  

MAK 5G mg/m³ 

 Personiskie aizsardzības līdzekļi:  

 Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi:  

Turēt šķirti no pārtikas precēm, dzērieniem un barības. Netīru, piesūcinātu apģērbu nekavējoties 

novilkt. Pārtraukumos un darba beigās mazgāt rokas. Novērst saskarsmi ar acīm un ādu.  

 Elpvadu aizsardzība:   izvairīties no putekļu ieelpošanas.  

 Roku aizsardzība:         
Ilgstoša vai atkārtota kontakta gadījumā: lietot aizsargkrēmu ādai vietās, ar kurām produkts nonāk 

saskarē. Ja paredzēts ilgstošs ādas kontakts, lietot gumijas vai PVC cimdus. 

 Acu aizsardzība: acis aizsargāt no cementa putekļiem un izsmidzinājuma.  

 Ķermeņa aizsardzība: izmantot slēgtu darba apģērbu.  

9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

 Vispārējas norādes:  

 Forma:                                                                    pulverveida  

 Krāsa:                                                                     balts 

 Smarža:                                                                   raksturīga   

 Kausēšanas punkts:                                               nav noteikts 

 Uzliesmojuma punkts:                                           nav pielietojams 

 Blīvums:                                                                   

 Bēruma blīvums pie 20°C:                                       1,0 – 1,3 kg/dm³  

 Atšķaidāms / samaisāms ar  

      ūdeni:                                                                        daļēji šķīst ūdenī  

 pH-vērtība pie 20°C:                                                 11 – 13 

 Šķīdinātāja saturs:  

 Cieto daļiņu saturs:                                                 100,0% 

 

 

 



Drošības datu lapa 

saskaņā 91/155/EWG – ISO 11014-1 

Publikācijas datums: 22.07.2003.       pārstrādāts 10.01.2002. 

Capalith Fassaden-feinspachtel P 
 

3 

10 Stabilitāte un reaktivitāte 

 Termiska sadalīšanās / nosacījumi, kas to novērš:  

Nenotiek, ja tiek pielietots atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem. 

 Vielas, no kurām jāizvairās: mitrums, skābes  

 Bīstami sadalīšanās produkti:  

11 Bīstami sadalīšanās produkti: Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti. 

12 Toksikoloģiskie dati   

Par sastāvu nav zināmi šādi dati.  

 Akūts toksiskums:  

 Primārā kairinošā iedarbība:  

 Uz ādas: kairina ādu un gļotādu.  

 Acīm: kairinoša iedarbība.    

12 Dati par ekoloģiju  

      Nav zināmi dati par ekoloģisku kaitīgumu. Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā vai  

      notekūdeņos. Materiāls kopā ar ūdeni iedarbojas sārmaini.  

13  Norādes par likvidāciju  

 Produkts: 

 Ieteikums: sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā būvgružus.   

 Eiropas atkritumu reģistrs  

17 01 01 betons  

 Netīrie iepakojumi:  

      Atkārtotai lietošanai nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus.  

14 Dati par transportēšana 

 Zemes transports ADR/RID un GGVS/GGVE (šķērsojot robežu / iekšzeme) :  

 ADR / RID – GGVS / E klase :               nav  

 Jūras kuģu transports IMDG / GGVSee:  

 IMDG / GGVSee–klase:                          nav 

 Gaisa trasnsports ICAO-TI un IATA-DGR:  

 ICAO / IATA-klase:                                 nav 

15 Juridiskie priekšraksti 

 Atzīme saskaņā ar EWG-direktīvām:  

 Marķējums un produkta draudu apzīmējums:  

 Xi Kairinošs  

 R-teikumi:  

 36/38  Kairina acis un ādu  

 S-teikumi:   

2 Sargāt no bērniem  

24/25  Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs  

26  Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību  

      37 Strādāt aizsargcimdos   

      46  Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu 
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 Nacionālie priekšraksti:  

Produkts ir cementu saturošs materiāls, kas jāiedala  atbilstoši TRGS 613, 2.3 kā hromātu vāji 

saturošs. 

 Giscode ZP1 

 Ūdens apdraudētības klase (D): WGK 1 (VwVwS): vāja ūdens apdraudētība.  

  

16 Citi dati:  

R-teikumi ar attiecīgajiem numuriem no 2.sadaļas: 

Sal.15.nodaļu, papildus  

R 41 Nopietnu bojājumu draudi acīm  

Šīs drošības datu lapas dati atbilst mūsu pašreizējo zināšanu stāvoklim un ir pietiekami kā nacionālo, 

tā ES likumdošanu noteikumu ievērošanai. Taču lietotāja darba nosacījumi ir ārpus mūsu zināšanām 

un kontroles. Produktu bez rakstiskas piekrišanas nedrīkst izmantot citiem pielietojuma mērķiem, kā 

norādīts 1.nodaļā. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo tiesisko nosacījumu ievērošanu.  

Dati šajā drošības datu lapā apraksta drošības prasības attiecībā uz mūsu produktu un nesniedz 

produkta īpašību apstiprinājumu.  

Aizvieto 28.01.1999. drošības datu lapu.  

Izmaiņas sekojošos punktos: 12 un 16 

 Relevantie R-teikumi  

36/38  Kairina acis un ādu  

38 Kairina ādu  

 41  Nopietnu bojājumu draudi acīm  

 


