
Drošības datu lapa 

Saskaņā ar 1907/2006/EG, 31. pants 

Publikācijas datums: 20.11.2009       pārstrādāts 30.06.2009 

Disbopox 447 Wasserepoxid Komponente B 
 

1 

1   Materiāla, sagatavošanas un firmas apzīmējums 

 Dati par produktu 

 Tirdzniecības marka: Disbopox 447 Wasserepoxid Komponente B 

 Pielietojuma mērķis: dekoratīvs aizsargklājums   

 Ražotājs / piegādātājs:  

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH  

Rossdoerfer iela 50, 64372 Ober-Ramštadte Tel.: 06154/71-0   Fakss: skat. izziņu sadaļu 

Internets: www.caparol.de Jaunās federālās zemes: Tel.: 030/63946-252   Fakss: 030/63946-400  

 Izziņas sniedzošie dienesti:  

Tehniskās konsultācijas / Caparol joma: Tel.:06154/71-1777 Fakss: 06154/71-1351  

 Steidzamā gadījumā: 0049/(0)6154/71-202 

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

toksikoloģijas centru Tel.: (+371) 67042468 

 Oficiālā pārstāvniecība Baltijas valstīs, t.sk. Latvijā:  

SIA Caparol Baltica  

 Mellužu 1, Rīga LV 1067, Tālr.: 67500072, Fakss: 67440660, e-pasts: info@caparol.lv   www.caparol.lv 

2    Iespējamie riska faktori  

 Atzīme par draudiem: Nav  

 Īpašas bīstamības norādes cilvēkam un apkārtnei:  

Produktam nav nepieciešama atzīme saskaņā ar “Vispārējām ES produktu klasifikācijas vadlīnijām” to 

pēdējā redakcijā.  

3    Sastāvs / ziņas par sastāvdaļām  

 Ķīmiskais raksturojums 

 Apraksts: Ūdeni saturoša epoksīda sveķu dispersija     

 Bīstamas sastāvdaļas: nav 

4 Pirmās palīdzības sniegšanas pasākumi: 

 Pēc ieelpošanas:  

Nodrošināt svaiga gaisa padevi un drošībai konsultēties ar ārstu.  

 Pēc kontakta ar ādu: Netīro un ar materiālu piesūkušos apģērbu nekavējoties novilkt. Materiāla  

skarto ādu rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm, vai citu piemērotu mazgāšanas līdzekli. 

Neizmantot šķīdinātājus vai atšķaidītājus. 

 Pēc kontakta ar acīm:   

Acis ar atvērtiem plakstiņiem skalot vismaz 10 minūtes zem tekoša, tīra ūdens; griezties pie ārsta pēc 

konsultācijas.  

 Pēc norīšanas:  

Norīšanas gadījumā nekavējoties konsultēties ar ārstu! Skartajai personai nodrošināt mierīgu stāvokli. 

Neizraisīt vemšanu!  

5 Ugunsgrēka apkarošanas pasākumi  

 Piemēroti dzēšanas līdzekļi:  

Putas, oglekļa dioksīds, pulveris, izsmidzināts ūdens.  

 Drošības apsvērumu dēļ nepiemēroti dzēšanas līdzekļi: pilnas strūklas ūdens.  

 Īpaši ar vielu saistītie riski, sadegšanas produkti vai radītās gāzes:  

Degšanas procesā veidojas biezi, melni dūmi. Sadalīšanās produktu ieelpošana var izraisīt nopietnus 

veselības bojājumus.  

 Īpašais aizsargaprīkojums:   

      Var būt nepieciešama elpošanas aizsargierīce. Slēgtus spaiņus uguns avota tuvumā dzesēt ar ūdeni. 

http://buvniecibas-abc.lv/deklaracijas
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6 Pasākumi vielas nejaušas izlīšanas gadījumā:  

 Attiecībā uz personām vērsti drošības pasākumi:  

Izvairīties no saskarsmes ar acīm un ādu. Rūpēties par pietiekamu ventilāciju.  

 Apkārtējās vides aizsardzības pasākumi:  

Aizliegts izliet kanalizācijā. Ja tiek piesārņotas upes, ezeri vai notekūdeņu kanāli, atbilstoši vietējiem 

likumiem kontaktēt ar attiecīgām amatpersonām. 

 Tīrīšanas/savākšanas metodes: 

      Izlijušo materiālu ierobežot ar nedegošiem uzsūcošiem līdzekļiem (piem., smiltis, zeme, kramglūda       

      u.c.) un likvidācijai atbilstoši vietējiem drošības noteikumiem savākt tam paredzētās tvertnēs.  Virsmu   

vislabāk tīrīt ar kādu šķīdinātāju nesaturošu tīrīšanas līdzekli. 

7 Lietošana un uzglabāšana 

 Lietošana:  

Sagatavošana: pamatmasai pievienot cietinātāju. Ar lēni rotējošu maisīšanas ierīci (maks. 400 

Apgr/min) intensīvi maisīt, līdz ir izveidojies vienmērīgs, bezsvēdru krāsu tonis. Pārliet citā tvertnē 

un vēlreiz labi samaisīt. 

  

 Norādes par drošu rīcību:  Lietot tikai labi vēdinātās zonās.  

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

 Uzglabāšana:  

 Prasības par noliktavu telpām un taru:  

Novērst materiāla nokļūšanu zemē. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.  

Atvērtos spaiņus rūpīgi noslēgt un uzglabāt vertikālā stāvoklī, lai novērstu jebkādu iztecēšanas 

iespēju.  

 Norādes par kopēju uzglabāšanu:  

Uzglabāt atsevišķi no izteikti skābiem un sārmainiem materiāliem, kā arī no oksidācijas līdzekļiem.  

 Citi uzglabāšanas nosacījumi:  

Vienmēr uzglabāt tarā, kas atbilst oriģinālajiem spaiņiem.   

Ņemt vērā norādes uz etiķetes.  

Uzglabāt 5 līdz 20°C temperatūrā, sausā un labi vēdinātā vietā.  

Pasargāt no karstuma un tiešiem saules stariem. Turēt atstatus no aizdegšanās avotiem.  

 Noliktavas klase:  

 VbF-klase: nav 

 Klasifikācija pēc uzņēmuma drošības rīkojuma (BetrSichV): -  

8 Ekspozīcijas riska ierobežojumi un personiskie aizsardzības līdzekļi  

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

 Sastāvdaļas ar robežvērtībām, kas darba vietā būtu uzraugāmas:  

Nav svarīgu vielu daudzumu ar uz darba vietu vērstām, uzraugāmām robežvērtībām  

 Papildus norādes:  

Par pamatu kalpo ražošanas laikā spēkā esošie dokumenti.  

 Personiskais aizsargaprīkojums:  

 Vispārējie aizsargājošie un higiēniskie pasākumi:  

Uzglabāt atstatus no pārtikas, dzērieniem un barības vielām.  

Netīru, piesūcinātu apģērbu nekavējoties novilkt.  

Pirms pārtraukumiem un pēc darba mazgāt rokas.  

Novērst saskari ar acīm un ādu.  

 Elpvadu aizsardzība: Tikai, strādājot smidzināšanas tehnikā, ja nav pietiekamas nosūces. 

http://buvniecibas-abc.lv/deklaracijas
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BG atgādne: ievērot pārbaudītu elpvadu aizsardzības ierīču sarakstu (BGR 693 (līdz šim: ZH 1/606)) 

 Roku aizsardzība:  
Ja pastāv kontakts ar izsmidzināto materiālu, lietot nitrila aizsargcimdus ar vismaz 0,4 mm kārtas 

biezumu, piem., KCL Camatril, Artikula numurs 730, vai līdzīgus produktus.  

Pie ilgstošākas vai atkārtotas saskares: lietot aizsargkrēmu uz ādas, kas nonāk saskarsmē ar produktu. 

BG atgādne: Aizsargcimdu izmantošana (BGR 195 (līdz šim ZH 1/706))  

 Acu aizsardzība: Ja pastāv smidzināšanas risks: aizsargbrilles. 

 Ķermeņa aizsardzība: darba aizsargapģērbs.  

9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

 Vispārējas norādes:  

 Forma:   šķidra 

 Krāsa:    balta  

 Smarža:  veidam raksturīga  

 Izmaiņas stāvoklī  

 Vārīšanās punkts:                                                  60-100°C 

 Uzliesmojuma punkts:                                           > 94°C (ASTM D 4650)  

 Pašaizdedze:                                                            produktam nepiemīt pašaizdedze  

 Eksplozijas robežas:                                               produkts nav eksplozijai bīstams  

 Tvaika spiediens (šķīdinātāja komponents)  

pie 20°C                                                                   23 hPa 

 Blīvums pie 20°C:                                                   apm.1,1 g/cm³ (DIN EN ISO2811-2) 

 Atšķaidāms / samaisāms ar  

      ūdeni:                                                                        ir atšķaidāms  

 pH-vērtība pie 20°C:                                               nav noteikts  

 Viskozitāte:                                               

dinamiska pie 20°C                                                  350 – 1300 mPas (DIN ISO 3219) 

10 Stabilitāte un reaktivitāte 

 Termiska sadalīšanās / nosacījumi, kas to novērš:  

Ievērojot ieteicamos rīcības un uzglabāšanas priekšrakstus, stabils (skat.7.nodaļu).  

 Bīstamas reakcijas:  

Reaģē ar sārmiem, kamīniem un stiprām skābēm.  

 Bīstami sadalīšanās produkti:  

      Augstās temperatūrās var rasties tādi bīstami sadalīšanās produkti kā oglekļa dioksīds, oglekļa 

monoksīds, dūmi. 

11 Toksikoloģiskie dati   

Par šo sastāvu tādu datu nav.  

 Subakūta līdz hroniska toksicitāte: nav  

 Papildus toksikoloģiskās norādes:  

Vielu saskaņā ar ES priekšrakstu pēdējo redakciju nav jāmarķē.  

     Produkta sastāvā ir epoksīda sveķi ar grammolekulāro svaru > 700.  

     Ilglaicīgs kontakts ar produktu var radīt kairinājumu.  

http://buvniecibas-abc.lv/deklaracijas
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12 Dati par ekoloģiju  

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

      notekūdeņos. 

13  Norādes par likvidāciju  

 Produkts:  

      Nodot kā vecu krāsu / vecas lakas.  

      Nedrīkst nodot kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nepieļaut nonākšanu kanalizācijā.  

 Ieteikums:  

      Materiāla atlikumiem kopā ar komponentu A ļaut sacietēt. (EAK 08 01 12)  

 Eiropas atkritumu katalogs  

      08 01 12:  krāsu un laku atkritumi, izņemot tos, kas attiecas uz 08 01 11.  

 Neiztukšoti iepakojumi:  

      Atkārtotai izmantošanai nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus ar sakaltušu aplikumu.   

      Nesakaltušu krāsas atlikumus nodot kā produktu.  
 

14 Dati par transportēšana 

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

 ADR / RID – GGVS / E klase :               nav  

 Preces apraksts:  
 Īpaši priekšraksti:                                    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:  

Produktam saskaņā ar ES-direktīvām / GefStoffV nav jābūt atzīmētam.        

 Brīdinājuma S-teikumi:   

2  Sargāt no bērniem  

23  Izvairīties no tvaiku / aerosola ieelpošanas  

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

      medicīnisko palīdzību 

29 Aizliegts izliet kanalizācijā  

 Īpašu sastāvu sevišķas norādes:  

Satur 4,4´ izopropuludendifenolu (Isoprpylidendiphenol). Var izraisīt alerģiskas reakcijas.  

 Nacionālie priekšraksti: Giscode REO  

 Klasifikācija pēc VbF: nav  

 Klasifikācija pēc uzņēmuma drošības kārtības (BetrSichV): -  

 Ūdens apdraudētības pakāpe (D): WGK 1 (VwVwS): ūdeni maz apdraudošs.  

 Citi priekšraksti, ierobežojumi un aizlieguma rīkojumi:  

Profesionālo korporāciju noteikumi BGR 500 nodaļa 2.29 Pārklājuma vielu iestrāde 

Profesionālo korporāciju noteikumi BGR 190 Elpvadu aizsardzības iekārtu izmantošana 

Profesionālo korporāciju noteikumi BGR 192 Acu un sejas aizsardzības izmantošana 

BG atgādne: Aizsargcimdu izmantošana (BGR 195 (līdz šim ZH 1/706)) 

Ņemt vērā Būvniecības Arodbiedrības rīcības instrukciju – Epoksīda sveķi celtniecībā.  

http://buvniecibas-abc.lv/deklaracijas
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BG atgādne: A 023 Roku un ādas aizsardzība 

16 Citi dati:  

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.  

Aizstāj 14.11.2005. datu lapu  

Izmaiņas punktos:  3, 7-9, 15 un 16  

* mainīti dati attiecībā pret iepriekšējo versiju. 
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