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DROŠĪBAS DATU LAPA (MSDS): 

Cement Remover Extra  
Izdošanas datums / atjauninājums: 2015-12-12 / 2019-12-15 

 
Atbilst (EK) Regulai Nr. 1907/2006 (REACH), II pielikumam un (EK) Regulai Nr. 1272/2008 (CLP)  

 

1. IEDAĻA. Vielas / maisījuma identifikācija un uzņēmuma identifikācija 

1.1. Produkta identifikators / nosaukums: 

 
Šķidrums cementa,ģipša,kaļķa,vecas krāsas,ŗūsas noņemšanai / Cement Remover Extra 

 
1.2 Vielas / maisījuma apzinātie un piemērojamie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 

Apzinātie lietojumi: ķīmiskā, tekstila un būvniecības nozare, sadzīves ķimikālijas, celuloze un papīrs, gumija, farmācija, enerģētikā jonu apmaiņas reģenerācijai, dzeramā 

ūdens apstrādei un ūdens pH līdzsvarošanai. 

1.3. Informācija par materiālu drošības datu lapas (MSDS) piegādātāju (Ražots pēc SIA SOLANO LV pasūtījuma) 

 
Izplatītājs/pasūtītājs: SIA "SOLANO LV'', Rūpniecības iela 16-7, Rīga LV1010, Tel. 27039778 

 
Personas e-pasta adrese : info@solano.lv 

atbild par šo MSDS 

karti 

1.4. Avārijas tālruņa numurs Tālruņa numurs 
 

 (visu diennakti): 112 

 

2. IEDAĻA. Bīstamības identificēšana 

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija 

Klasifikācija saskaņā ar (EK) Regulu Nr. 1272/2008 [CLP / GHS]  

Akūts toksiks. 4, H302 

Acute Tox. 4, H312 akūts 

toksiks. 4, H332 Eye Irrit. 

2, H319 

Klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 67/548 / EEK [DSD]  

 

Xn; R20 / 21/22 Xi; 

R36 

Iepriekš minēto R-frāžu vai H-kodu pilns teksts ir sniegts 16. punktā. Sīkāka informācija par ietekmi uz 

veselību un simptomiem atrodama 11. sadaļā. 

 

2.2 Etiķetes elementi 

Bīstamības piktogrammas:  

 
 

 
 
 

Signālvārds : Uzmanību 

Bīstamība : Kaitīgs norijot. Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu. Kaitīgs ieelpojot. 

paziņojumi Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 

mailto:info@solano.lv
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Drošības prasību apzīmējumi: : Drošības prasību apzīmējumi: pirms lietošanas izlasiet etiķeti. Sargāt no bērniem. Ja  medicīniska 

nepieciešama konsultācija, paņemiet produkta trauku vai etiķeti. Valkājiet aizsargcimdus. Valkājiet aizsargbrilles vai sejas 

aizsargus. Valkājiet aizsargapģērbu. Sargāt no karstuma avotiem, dzirksteļojošām ierīcēm, atklātas liesmas un karstām 

virsmām. Nesmēķē. Izmantojiet elektrisko, ventilācijas, apgaismojošo un sprādziendrošo aprīkojumu.  

 
IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādājiet skartās personas svaigā gaisā un novietojiet miera stāvoklī, lai būtu ērti 

elpot. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni vai 

dušā. 

Uzglabāt vēsā vietā. Tvertnes saturs, kā arī trauks jāiznīcina saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un 

starptautiskajiem noteikumiem. 

 
2.3. Citi apdraudējumi  

Viela atbilst kritērijiem tās 

klasificēšanai kā PBT saskaņā ar 

(EK) regulu 

 

 
: Nē. 

: P: Nav pieejams. B: Nav pieejams. T: Nē.  

 
Nr. 1907/2006, XIII pielikums 

Viela atbilst : Nav pieejams. 

kritēriji tās klasificēšanai kā PBT 

saskaņā ar (EK) Regulas Nr. 1907/2006 

XIII pielikumu 

 

 

Citas briesmas nav atspoguļotas : Nav pieejams. 

klasifikācijā 

 
3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām 

 

 
 

Produkta / sastāvdaļas nosaukums  

 
 

Identifikatori 

 
 

% 

Klasifikācija 

67/548 / EEK (EK) regulu Nr. 

1272/2008 [CLP] 

 
 

Veids 

Tehniski tīrā sālsskābe (org sāļi)     

 REACH #: 

01-2119484862-27- 

MĒS: 231-595-7 

CAS: 7647-01-0 

Indekss: 017-002-01-X 

60  

 
Xn; R20 / 21/22 

Xi; R36 

[A] 

Empilan KR6 CAS: 68439-46-3 1 
   

   
Augstāk minētā R-frāžu H-kodek 

kā norādīts iepriekš. 

 

Nav papildu sastāvdaļu, kuras, pēc piegādātāja pašreizējām zināšanām, ir klasificētas un veicina vielas klasifikāciju, un tāpēc tās ir jāiekļauj šajā sadaļā.  

Veids 

 
 

[A] Sastāvs [B] 

Piemaisījums 

[C] Stabilizējoša piedeva 

Arodekspozīcijas robežvērtības, ja tādas ir, ir uzskaitītas 8. iedaļā.  

 

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi 

 
4.1 Pirmās palīdzības pasākumu 

apraksts 

 

 
Ieelpošana 

 
 

 
: Saskare ar acīm: Nekavējoties skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens, laiku pa laikam paceļot augšējo un augšējo daļu  

apakšējie plakstiņi. Noņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir. Meklējiet medicīnisko palīdzību. Turpiniet skalot vismaz 10 minūtes.  

 

: Pārvietot pakļauto personu svaigā gaisā. Ja ir aizdomas, ka joprojām pastāv izgarojumi, palīgs 

vajadzētu valkāt atbilstošu masku vai autonomu elpošanas aparātu. Nodrošiniet siltumu un mierīgumu. Ja cilvēks neelpo, viņam ir 

neregulāra elpošana vai ja elpošana ir apstājusies, kvalificētiem pirmās palīdzības sniedzējiem jādod CPR vai skābeklis. Var būt 

bīstams personai, kas dod muti mutē. Sazinieties ar ārstu. Apziņas zuduma gadījumā noguliet atveseļošanās stāvoklī un 

nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Nodrošiniet atvērtu ventilāciju. Atskrūvējiet ciešu apģērbu, piemēram, apkakli, 

kaklasaiti vai jostu. Ugunsgrēka laikā izveidojušos sadalījušos produktu ieelpošanas gadījumā simptomi var aizkavēties. Apstarotajai 

personai var būt nepieciešama medicīniska uzraudzība 48 stundas. 
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Kontakts ar ādu : Nomazgājiet piesārņoto ādu ar lielu daudzumu ūdens. Novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. 

Pirms noņemšanas apģērbu rūpīgi nomazgājiet vai valkājiet cimdus. Turpiniet skalot vismaz 10 minūtes. 

Sazinieties ar ārstu . 

Norīšana : Izskalojiet muti ar ūdeni. Pārvietot pakļauto personu svaigā gaisā. Nodrošiniet siltumu un mierīgumu. Ja materiāls 

ir norīts un iedarbībai pakļautā persona ir pie samaņas, dodiet dzert nelielu daudzumu ūdens. Apstājieties, ja pakļautā persona jūtas 

slima, jo vemšana var būt bīstama. Neizraisiet vemšanu, ja vien medicīnas personāls to nav norādījis. Ja rodas vemšana, galva  

jāatrodas zemā stāvoklī, lai vemšana nenonāktu plaušās. Sazinieties ar ārstu. Nekad neko nedodiet bezsamaņā esoša cilvēka mutes 

dobumā. Apziņas zuduma gadījumā noguliet atveseļošanās stāvoklī un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Nodrošiniet 

atvērtu ventilāciju. Atskrūvējiet ciešu apģērbu, piemēram, apkakli, kaklasaiti vai jostu . 

 

Aizsardzība : Ja neesat apmācīts to darīt, jums nevajadzētu veikt nekādas darbības, kas ikvienam var radīt risku. 

pirmās palīdzības sniedzēji Ja ir aizdomas, ka joprojām pastāv izgarojumi, glābējam vajadzētu valkāt atbilstošu masku vai pašpietiekamu elpošanas 

aparātu. Var būt bīstams personai, kas dod CPR no mutes mutē. Pirms noņemšanas piesārņoto apģērbu rūpīgi jānomazgā ar 

ūdeni vai valkā cimdus . 

4.2 Svarīgākie simptomi un akūtas un aizkavētas blakusparādības, 

iespējams, nopietna ietekme uz veselību Saskare ar acīm 

: Izraisa nopietnu acu kairinājumu . 

 
Ieelpošana : Kaitīgs ieelpojot. Sadalījušos produktu iedarbība var būt bīstama veselībai. Smagas blakusparādības var aizkavēties, salīdzinot ar 

iedarbības laiku . 

Kontakts ar ādu : Kaitīgs ādai . 

Norīšana : Kaitīgs norijot. Kairina muti, rīkli un kuņģi. 

Pārmērīgas ekspozīcijas simptomi 

Acu kontakts : Pie nopietniem simptomiem pieder: 

sāpes vai kairinājums, sarkanas 

apsārtums 

 

Ieelpošana : Konkrēti dati nav pieejami . 

Kontakts ar ādu : Konkrēti dati nav pieejami  . 

Norīšana : Konkrēti dati nav pieejami . 

 

4.3 Nepieciešamās tūlītējās medicīniskās palīdzības un īpašas ārstēšanas rīkojums  Informācija 

ārstam : Ja produkts tiek ieelpots ugunsgrēka laikā, tā sākums var būt novēlots. Apstarotajai personai 48 stundas var būt 

nepieciešama medicīniska palīdzība  . 

Īpašas procedūras : Nav nepieciešama īpaša ārstēšana . 

 
5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi 

5.1 Ugunsdzēšanas metode Piemērots 

 
ugunsdzēšamais aparāts : Izmantojiet sausas ķīmiskas vielas, CO2, ūdens strūklu vai putas . 

 

Nepiemērota dzēšanas metode 

: Nelietojiet ūdens straumi . 

5.2 Īpaša bīstamība, kas saistīta ar vielu vai maisījumu 

Vielas vai maisījuma bīstamība 

Bīstami termiskās sadalīšanās produkti: Ugunsgrēkā vai karsējot palielinās spiedienu un trauks  

: var eksplodēt . 

 

 
Vielas vai maisījuma bīstamība 

 
 
 

: Sadalīšanās produktos var ietilpt šādi materiāli : oglekļa dioksīds 

oglekļa monoksīds slāpekļa oksīdi 

 
 

 
Bīstami termiskās sadalīšanās produkti: Ugunsgrēkā vai karsējot palielinās spiedienu un trauks var eksplodēt . 

 

5.3 Padomi ugunsdzēsējiem 
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Īpaši ugunsdzēsēju aizsardzības pasākumi : Ātri izolējiet teritoriju, noņemot visas personas no negadījuma apkārtnes, ja izcēlies ugunsgrēks. Jums 

nevajadzētu veikt nekādas darbības, kas kādam varētu radīt risku, ja vien jūs neesat atbilstoši apmācīts. 

Pārvietojiet konteinerus no uguns zonas, ja to var izdarīt bez riska. Izmantojiet ūdens aerosolu, lai 

atdzesētu uguns pakļautos konteinerus. 

 

Īpašs ugunsdzēsēju aizsardzības aprīkojums : Ugunsdzēsējiem jāvalkā piemērots aizsarglīdzeklis un  

individuāls elpošanas aparāts ar pilnu sejas masku, kas darbojas zem pozitīva spiediena. Pamata 

aizsardzības līmeni ķīmisko negadījumu laikā nodrošina ugunsdzēsēju izmantotais apģērbs (ieskaitot 

ķiveres, drošības apavus un cimdus) saskaņā ar Eiropas standartu EN 469. 

 

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušai nonākšanai vidē 

6.1 Individuālie piesardzības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Personālam, kas nav 

 
iesaistīts : Neveiciet nekādas darbības, kas varētu pakļaut nevienu riskam, ja vien jūs neesat atbilstoši  apmācīts. 

glābšanas operācijā Evakuējiet cilvēkus no tuvējiem rajoniem. Nedrīkst ienākt nevajadzīgiem un nenodrošinātiem darbiniekiem. Neaiztieciet un neejiet cauri izlijušam 

materiālam. Noņemiet visus aizdegšanās avotus. Ugunsgrēks un dzirksteles, signālraķetes un smēķēšana bīstamās vietās ir aizliegtas. 

Izvairieties no tvaiku vai miglas ieelpošanas. Nodrošiniet pareizu ventilāciju. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā valkājiet  piemērotu masku. 

Lietojiet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus . 

 

Personālam, kurš piedalās 

glābšanas operācijā 

: Ja piesārņojuma noņemšanai ir nepieciešams īpašs apģērbs, atbilstošos un nepiemērotos materiālus sk. 8. sadaļā. Skatīt arī 

informāciju sadaļā "Personālam, kas nav iesaistīts glābšanas operācijā ". 

 

6.2 Vides drošības 

pasākumi 

: Izvairieties no materiāla kontakta ar ar sēru piesārņotiem metāliem, ūdenstecēm, notekas un  

kanalizācija. Informējiet attiecīgās iestādes, ja produkts ir izraisījis vides piesārņojumu (notekūdeņi, ūdensteces, augsne 

vai gaiss) ). 

6.3 Piesārņojuma novēršanas un noņemšanas metodes un materiāli Neliela piesārņošana 

: Ja iespējams, apstādiniet noplūdi, neriskējot. Pārvietot konteinerus no noplūdes vietas. Izšķīdina ūdenī un savāc, ja tas šķī st ūdenī.  

Alternatīvi, ja ūdens nešķīst, absorbējiet ar inertu sausu materiālu un ievietojiet piemērotā atkritumu tvertnē. Izmantojiet instrumentus, 

kas nav dzirksteļojoši, un sprādziendrošu aprīkojumu. Izmantojiet licencētā atkritumu savākšanas uzņēmumā  

 

Smags piesārņojums : Ja iespējams, apstādiniet noplūdi, neriskējot. Pārvietot konteinerus no noplūdes vietas. Tuvojieties atbrīvošanai ar vēju. Nostipriniet 

notekas, ūdens instalācijas, pagrabus un norobežotas vietas. Nomazgāto materiālu mazgā notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtā vai rīkojas šādi. Izlijušās vielas jāsavāc ar neuzliesmojošām vielām, piemēram, smiltīm, zemi, vermikulītu, 

diatomītu. Pēc tam ievietojiet konteineros un iznīciniet saskaņā ar vietējiem noteikumiem (skatīt 13. sadaļu). Izmantojiet 

instrumentus, kas nav dzirksteļojoši, un sprādziendrošu aprīkojumu. Izmantojiet licencētā atkritumu savākšanas 

uzņēmumā. Piesārņots absorbējošais materiāls var radīt tādu pašu bīstamību kā rozldanukytp.ro. Piezīme: 

kontaktinformāciju avārijas gadījumā skatīt 1. sadaļā un datus par atkritumu iznīcināšanu 13. sadaļā. 

 
 

6.4 Atsauce uz citām sadaļām : Informācija par piemērotiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ir norādīta 8. sadaļā . 

Informācija par atkritumu papildu apstrādi sniegta 13. sadaļā . 

 

7. IEDAĻA: Vielu un maisījumu apstrāde un glabāšana 

7.1 Piesardzības pasākumi drošai lietošanai 

 

Aizsardzības pasākumi : Valkājiet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus (sk. 8. sadaļu). Nepatērē. Izvairīties 

saskare ar acīm, ādu un apģērbu. Izvairieties no dūmu vai tvaiku ieelpošanas. Lietojiet tikai ar atbilstošu ventilāciju. 

Nepietiekamas ventilācijas gadījumā valkājiet piemērotu masku. Neieiet glabātuvēs un blakus esošajās telpās, ja vien 

tās nav labi vēdinātas. Uzglabājiet oriģinālajā tvertnē vai apstiprinātā alternatīvā tvertnē, kas izgatavota no saderīga 

materiāla, cieši noslēgta, ja to nelieto. Sargāt no karstuma, dzirkstelēm, atklātas liesmas vai citiem aizdegšanās 

avotiem. Izmantojiet sprādziendrošas elektroiekārtas. Izmantojiet tikai instrumentus, kas nav dzirksteles. Veiciet 

piesardzības pasākumus pret elektrostatisko izlādi. Tukši konteineri var saturēt produktu atliekas un būt bīstami.  

Nelietojiet konteineru atkārtoti . 

 
 

Norādījumi par vispārīgo : Vietās, kur šo materiālu uzglabā, būtu jāaizliedz ēst, dzert un smēķēt, 

darba higiēna apstrādā un apstrādā. Darbiniekiem jāmazgā rokas un seja pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Pirms 

ieiešanas ēdamzālē, noņemiet piesārņoto apģērbu un aizsarglīdzekļus. Papildinformāciju par higiēnas pasākumiem 

skatīt 8. sadaļā . 
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7.2 Drošas glabāšanas nosacījumi : Uzglabāt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Uzglabāt izolētā un apstiprinātā vietā. 

ieskaitot informāciju Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, prom no saules gaismas; sausā, vēsā un labi vēdināmā  telpā; 

par visām nesaderībām prom no nesaderīgiem materiāliem (skatīt 10. sadaļu), dzērieniem un pārtikai. Likvidējiet visus aizdegšanās avotus. 

Sargāt no oksidantiem. Tvertnei līdz lietošanai jāpaliek aizvērtai un hermētiskai. Atvērtie konteineri ir atkārtoti 

jāaizzīmogo un jāuzglabā taisni, lai novērstu noplūdi. Neuzglabājiet konteineros bez etiķetes. Izmantojiet piemērotu 

trauku, lai izvairītos no vides piesārņojuma. 

 

7.3 Īpašs (-i) galalietošanas 

veids (-i) : Nav pieejams . 

Īpaši risinājumi : Nav pieejams . 

rūpniecības nozare 

 

8. IEDAĻA: Iedarbības kontrole / individuālā aizsardzība 

8. 1 Kontroles parametri 

 
Arodekspozīcijas robežvērtības 

Produkta / sastāvdaļas nosaukums Iedarbības robežvērtības 

Sālsskābe (organiskie sāļi)  Darba un sociālās politikas ministrs ( 7/2009). TLV: 5 

mg / m³ 8 stunda / stundas. TLV-STEL 10 mg / m³ 15 

minūtes / minūtes. 

Ieteicamās uzraudzības procedūras : Ja produkts satur sastāvdaļas, kuru iedarbība ir ierobežota, personiska, bioloģiska vai 

darba vides uzraudzība var būt nepieciešama, lai noteiktu ventilācijas vai citu līdzekļu efektivitāti elpceļu aizsardzības 

nepieciešamības kontrolei. Par metodēm ķīmiskās vielas iedarbības noteikšanai ieelpojot ir jāatsaucas uz Eiropas 

standartu EN 689, kā arī uz nacionālo dokumentāciju, kurā sniegti norādījumi par bīstamo vielu noteikšanas     

metodēm. 

 
 
 
 
 

8.2 Iedarbības pārvaldība 

Atbilstoša tehniskā : Lietojiet tikai ar atbilstošu ventilāciju. Izmantojiet procesa aizsardzību, vietējo nosūces  ventilāciju, 

drošības pasākumi vai citi aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka darbinieka pakļaušana piesārņotājiem ir zemāka par visām ieteicamajām 

vai obligātajām robežām. Lai saglabātu gāzu, tvaiku vai putekļu koncentrāciju, nepieciešami arī tehniski aizsardzības 

pasākumi. Izmantojiet ventilācijas iekārtas . 

 

Individuālie aizsardzības pasākumi  

Higiēnas pasākumi : Pēc ķīmisko produktu apstrādes, pirms ēšanas, smēķēšanas un tualetes lietošanas, kā arī pēc maiņas, rūpīgi 

nomazgājiet rokas, apakšdelmus un seju. Potenciāli piesārņotā apģērba noņemšanai jāizmanto piemērotas metodes. 

Pirms atkārtotas lietošanas nomazgājiet piesārņoto apģērbu. Pārliecinieties, ka acu mazgāšanas punkti un drošības 

dušas atrodas netālu no darba vietas . 

 

Acu / sejas aizsardzība : Acu aizsarglīdzekļi saskaņā ar apstiprinātu standartu jāizmanto gadījumos, kad riska novērtējums norāda, ka tas 

ir nepieciešams, lai izvairītos no šķidruma šļakatām, tvaikiem, gāzēm vai putekļiem. 

 
. 

Ādas aizsardzība Roku 

aizsardzība : No nitrila gumijas izgatavoti aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām, vai citi cimdi, ko ražotājs apstiprinājis 

saskarē ar šo produktu. Materiāla izturību nosaka cimdu ražotājs . 

 
Ķermeņa aizsardzība : Atkarībā no uzdevuma, pirms darba sākšanas, lietojiet aizsargapģērbu, kas piemērots attiecīgajiem riskiem un 

kuru ir apstiprinājis speciālists . 

Citi ādas aizsardzības pasākumi : Pirms rīkoties ar šo produktu, izvēlieties piemērotus apavus un jebkuru citu ādu 

aizsardzības pasākumi, pamatojoties uz veicamo uzdevumu un ar to saistītajiem riskiem. Tie ir jāapstiprina 

Veselības un drošības vadītājam (HSE). 

Elpošanas ceļu aizsardzība : Ja riska novērtējums rāda, ka tas ir nepieciešams, jālieto pareizi uzstādīts elpošanas aparāts, kas aprīkots ar gaisa 

filtru vai piegādāts ar gaisu saskaņā ar apstiprinātu standartu. Elpošanas maskas izvēlei jābalstās uz zināmo vai 

paredzamo iedarbības līmeni, produkta bīstamību un izvēlētās maskas drošības robežām 
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Iedarbības uz vidi kontrole: Ir jāpārbauda ventilācijas sistēmu un procesa iekārtu radītās emisijas 

ievērot vides aizsardzības likumu prasības. Dažos gadījumos būs vajadzīgi skruberi, lai noņemtu izgarojumus, filtrus vai struktūras 

izmaiņas konstrukcijas iekārtās, lai samazinātu emisijas līdz pieņemamam līmenim. 

 
 

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

9.1 Pamatinformācija par fizikālajām un ķīmiskajām  īpašībām:  

Izskats 

Fiziskais stāvoklis  

 
Krāsa 

 
pH smaka 

 

Kušanas / sasalšanas temperatūra 

Viršanas temperatūra 

Uzliesmošanas temperatūra 

 
 

Uzliesmojamība vai sprādzienbīstama augšējā / apakšējā 

robeža 

Tvaika spiediena relatīvais blīvums  

 

Šķīdība 

 
Oktanola / ūdens sadalījuma koeficients 

 
Pašaizdegšanās temperatūra 

Sadalīšanās temperatūra 

 

 
Viskozitāte 

 
: Šķidrums 

: Rozā / brūna. 

 
: Saponaceous. 

: 1. 

: Nav pieejams 

: 99 ° C 

 
 

 
: Nav pieejams 

 
: Nav piemērojams 

 
: Nav piemērojams 

 
: Nav piemērojams 

 
: Viegli šķīst šādos materiālos: ūdenī. 

 
: Nav pieejams 

 
 

: Nav pieejams 
 

: 600/1000 mPa * s pie 20 ° C 

 

9.2. Cita informācija 

Nav papildu informācijas.  

 
10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja 

10.1. Reaģētspēja : Šim produktam vai tā sastāvdaļām nav pieejami īpaši testēšanas dati par reaģētspēju.  

10.2. Ķīmiskā stabilitāte : Produkts ir stabils. 

10.3 : Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nenotiks. 

bīstamas reakcijas 

 
10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās : Izvairieties no visiem iespējamiem aizdegšanās avotiem (dzirkstelēm vai liesmām). Nepakļaujiet konteinerus 

spiedienam nesagriezt, nemetināt, lodēt, urbt, nemalt un nepakļaut tvertnes karstumam vai aizdegšanās avotiem. 

Spēcīgi oksidētāji. Neļaujiet tvaikiem uzkrāties zemās vai slēgtās telpās. 

 
10.5 Nesaderīgi materiāli : Reaktīvs vai nesaderīgs ar šādiem materiāliem: oksidējoši materiāli, 

ar rūsu piesārņoti metāli, alumīnijs. Reakcija ar vairākiem savienojumiem izdala ļoti toksiskas gāzes, 

piemēram, sērūdeņradi, cianīdūdeņradi, arsēnu un hloru. Izvairieties no saskares ar ādu un acīm un 

elpošanas ceļu. 

10.6 Bīstama sadalīšanās : Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos bīstama sadalīšanās 

produkti produktam nevajadzētu rasties. 

 
11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija 

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi Akūta 

toksicitāte  

Produkta / sastāvdaļas nosaukums  Rezultāts Sugas Deva Iedarbība 

Sālsskābe (organiskie sāļi) LC50 Gāzu ieelpoš ana. 

LD50 Dermāli 

LD50 iekšķīgi 

Žurka 

Trusis 

Žurka 

238 - 277 mg / kg 

> 5010 mg / kg 

34803 - 8272 ppp / 5 min 4129 - 

5352 pp / 30 min 

4 stundas 

- 
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Secinājums / kopsavilkums : Nav pieejams . 

Mutagenitāte 

Secinājums / kopsavilkums : Nav pieejams . 

Kancerogenitāte 

Secinājums / kopsavilkums : Nav pieejams . 

Secinājums / kopsavilkums par 

reproduktīvo sistēmu : Nav pieejams . 

 
Toksiska ietekme uz īpašu orgānu - vienreizēja iedarbība 

 
Nav pieejams . 

 
Toksiska ietekme uz īpašu orgānu - atkārtota iedarbība 

 

Nav pieejams . 

 
Iedarbības risks ieelpojot  

Nav pieejams . 

 
Informācija par iespējamiem maršrutiem : 

iedarbības 

 
Acu kontakts : Kairina acis . 

Ieelpošana : Kaitīgs ieelpojot. Saskare ar sadalīšanās produktiem var būt bīstama veselībai. 

Smagas blakusparādības var kavēties, salīdzinot ar iedarbības laiku . 

Kontakts ar ādu : Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu 

Norīšana : Kaitīgs norijot. Kairina muti, rīkli un kuņģi . 

Fizikālie, ķīmiskie un toksikoloģiskie simptomi Saskare ar acīm 

: Nevēlamie simptomi var ietvert : 

sāpes vai 

kairinājums; 

 
 

Ieelpošana : Nav specifisku datu . 

Kontakts ar ādu : Nav specifisku datu . 

Norīšana : Nav specifisku datu . 

Īstermiņa un ilgtermiņa iedarbības novēlota un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme  

 
Īstermiņa kontakts 

Potenciāls tūlītējs : Nav pieejams. 

efektus 

Iespējamā kavētā ietekme : Nav pieejams. 

Ilgtermiņa kontakts 

Potenciāls tūlītējs : Nav pieejams . 

efektus 

Iespējamā kavētā ietekme : Nav pieejams. 

Iespējama hroniska ietekme uz veselību 

Nav pieejams. 

 
Secinājums / kopsavilkums : Nav pieejams. 

Vispārīgi : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību . 

Kancerogenitāte : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību . 

Mutagenitāte : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību . 

Teratogenitāte : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību . 

Ietekme uz attīstību : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību . 

Reproduktīvie traucējumi : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību . 

Cita informācija : Nav pieejams . 
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12. IEDAĻA: : Ekoloģiskā informācija 

12.1 Toksicitāte 
 

 
Produkta / sastāvdaļas nosaukums 

 
Rezultāts Sugas Iedarbība 

Sālsskābe (organiskie sāļi) Akūta toksicitāte LC50 3600000 ug / L 

Svaigs ūdens 

Akūta toksicitāte LC50> 100000 ug / L 

Svaigs ūdens 

Ūdens blusa - Daphnia magna - 

<24 stundas 

Zivis - Pimephales promelas - 

Nepilngadīgais (jaunais, helings, atšķiršanas 

laiks) - 0,2 do 0,5 g 

48 stundas 

 

96 stundas 

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 nodalījums 

koeficients (K OC) 

 
Mobilitāte 

 

12.5 PBT un vPvB novērtēšanas rezultāti 

 
 

N: av pieejams . 

 
 

N: av pieejams . 

PBT : Nē. 

P: Nav pieejams. B: Nav pieejams. T: Nē.  

vPvB : Nav pieejams . 

vP: Nav pieejams. vB: Nav pieejams. 

12.6 Citas nelabvēlīgas : Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību . 

efektus 

 
13. IEDAĻA: Apglabāšanas apsvērumi 

13.1 Atkritumu apstrādes metodes 

Produkts 

Iznīcināšanas metodes : Jāizvairās no atkritumu rašanās vai pēc iespējas jāsamazina līdz minimumam. Ievērojamu daudzumu atkritumu nedrīkst novadīt 

kanalizācijā, bet tie jāapstrādā piemērotā ūdens attīrīšanas iekārtā. Izmetiet liekos produktus un nepārstrādājamos produktus 

apstiprinātā atkritumu apglabāšanas uzņēmumā. Šī produkta, šķīdumu vai atvasinātu produktu iznīcināšanai visos gadījumos 

jāatbilst vides aizsardzības un tiesību aktu prasībām, kas saistīti ar atkritumu apglabāšanu, kā arī vietējo varas iestāžu prasībām. . 

 
 
 

Bīstamie atkritumi : Produkta klasifikācija var atbilst bīstamo atkritumu kritērijiem . 

Komplekts 

 

Iznīcināšanas metodes : Jāizvairās no atkritumu rašanās vai pēc iespējas jāsamazina līdz minimumam . 

Iepakojuma atkritumi ir jāpārstrādā. Sadedzināšana vai apglabāšana poligonā būtu jāapsver 

tikai tad, ja pārstrāde nav iespējama . 

Īpaši piesardzības pasākumi : Izmetiet izstrādājumu un tā iepakojumu droši. Esiet piesardzīgs, r īkojoties ar iztukšotajiem izstrādājumiem 

konteineri, kas nav iztīrīti vai izskaloti no iekšpuses. Tukši konteineri var saturēt dažus produktu atlikumus. Izstrādājuma tvaiki 

var tvertnes iekšpusē radīt viegli uzliesmojošu vai eksplozīvu atmosfēru. Neizgrieziet, nemetiniet un nemērciet izlietotos 

traukus, ja vien tie nav rūpīgi iztīrīti no iekšpuses. Izvairieties no materiāla kontakta ar augsni, ūdenstecēm, notekas un 

kanalizācijas sistēmām. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informācija par transportu 
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 ADN / ADNR   

 

 

    

14.2 ANO pareiza 

kravas nosaukums 

Sālsskābe Sālsskābe Sālsskābe Sālsskābe 

14.3 Transports 

bīstamības klase / nav 

piemērojams 

Uzliesmojamība: nav piemērojams Uzliesmojamība: nav piemērojams Uzliesmojamība: nav piemērojams Uzliesmojamība: nav piemērojams 

 

 

 

  

 

 

Gaisa kuģis Daudzuma ierobežojums: 

 

 

 

 

Tuneļa ierobežojums 

 

 

Tikai kravas gaisa kuģi 

Daudzuma ierobežojums: 60 L 

Iepakošanas instrukcijas: 307 

Ierobežots daudzums - 

Pasažieru gaisa kuģis Daudzums 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
14.4. Iepakojuma grupa II  II II II 

14.5 Vide Nē. 

briesmas 

 

Nē. Nē. Nē. 

14.6 Īpašais Nav pieejams. Nav pieejams. Nav pieejams. Nav pieejams. 

piesardzības     

pasākumi lietotājiem     

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
14.7. Pārvadāšana bez taras saskaņā ar 

MARPOL 73/78 II pielikumu un IBC kodeksu: Nav 

pieejams 

 

 

15. IEDAĻA. Normatīvā informācija 

15.1 Veselības, drošības un vides noteikumi, kas īpaši attiecas uz vielu vai maisījumu ES Regula (EK) 

Nr. 1907/2006 (REACH) XIV pielikums - Vielu saraksts, uz kurām attiecas licencēšana Vielas, kas 

rada lielas bažas: 

 

Neviena no sastāvdaļām nav norādīta.  

 

Ražošanas ierobežojumi: Nav piemērojams. 

dažu bīstamu vielu laišana tirgū un 

lietošana 

vielu preparāti un izstrādājumi 

 

 
Citas ES regulas Eiropas 

inventārs : Šis materiāls ir iekļauts sarakstā vai ir atbrīvots no tā. 

 
Ķīmisko vielu prioritāšu saraksts : Sarakstā 

 
Starptautiskie noteikumi 

15.2. Ķīmiskā drošība : Nav pieejams. 

novērtējums 
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Regula (EK) Nr. 453/2010 (2010. gada 20. maijs), ar kuru groza ekonomikas ministra Regulu (EK) Nr. 1907/2006 par ķīmisku viel u reģistrēšanu, novērtēšanu, 

licencēšanu un ierobežošanu (REACH), 2003. gada 31. marta darba un sociālā politika par pamatprasībām individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (Likumu žurnāls 

03.80.725) ar grozījumiem. 

 
Ekonomikas, darba un sociālās politikas ministra 2005. gada 21. decembra noteikumi par pamatprasībām individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (Likumu 

Vēstnesis 05.259.2173) 

Darba un sociālās politikas ministra 2002. gada 29. novembra noteikumi par augstākajām pieļaujamajām veselībai kaitīgo faktoru koncentrācijām un koncentrācijām 

darba vidē (Likumu žurnāls 02.217.1833) ar grozījumiem. Vides ministra 2001. gada 27. septembra noteikumi par atkritumu katalogu (Likumu Nr. 112/2001, postenis 

1206) Veselības ministra 2003. gada 2. septembra noteikumi par ķīmisko vielu un preparātu klasifikācijas kritērijiem un metodi (Likumu Vēstnesis, 03.171.1666), ar 

grozījumiem. 

 
Veselības ministra 2005. gada 20. aprīļa noteikumi par veselībai kaitīgu faktoru testiem un mērījumiem darba vidē.  

 
(OV 05.73.645), ar grozījumiem. 

Veselības ministra 2004. gada 30. decembra noteikumi par darba drošību un drošību darbā, kas saistīti ar ķīmisku aģentu klātbūtni darba vietā (Likumu 

Vēstnesis 05.11.86). 

Veselības ministra 2009. gada 5. marta rīkojums par bīstamu vielu un bīstamu preparātu un dažu ķīmisku preparātu iepakojuma marķēšanu (Likumu Vēstnesis 

09.53.439) 2010. gada 5. oktobra Likums par atkritumiem. (Dz.U.10.185.1243) 

 
2001. gada 11. maija Likums par iepakojumu un izlietoto iepakojumu. (Vēstnesis, 638. janvāris, 638. lpp.), Ar grozījumiem d. 2001. gada 11. janvāra 

Likums par ķīmiskajām vielām un preparātiem (Likumu Vēstnesis 01.11. 84) ar grozījumiem.  

 
16. IEDAĻA. Cita informācija 

Norāda informāciju, kas ir mainījusies salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju.  

Procedūra, ko izmanto, lai iegūtu klasifikāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP / GHS]  
 

Klasifikācija Pamatotība 

 
Akūts toksiks. 4, H302 

Akūts toksiks. 4, H312 

Akūts toksiks. 4, H332 

Acu kairinājums. 2, H319 

 

Normatīvā informācija 

Normatīvā informācija 

Balstīts uz testa datiem 

Normatīvā informācija 

Pilns saīsināto deklarāciju teksts H 

 
 
 

 
 

Klasifikācijas [CLP / GHS] pilns teksts 

 

H302 Kaitīgs norijot. H312 

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu. H319 

Izraisa acu kairinājumu.  

H332 Kaitīgs ieelpojot. 

 
: Akūts toksiks. 4, H302 AKŪTA TOKSICITĀTE: ORĀLĀ - 4. kategorija 

Akūts toksiks. 4, H312 AKŪTA TOKSICITĀTE: ĀDA - 4. kategorija 

Akūts toksiks. 4, H332 AKŪTA TOKSICITĀTE: IEELPOŠANA - 4. kategorija 

Acu kairinājums. 2, H319 Nopietna acu bojāšana / acis kairinoša - 2. kategorija 

 

 

Pilns saīsināto R frāžu teksts : 

R20 / 21 / 22- Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. R36- Kairina acis. 

 

Pilni klasifikācijas teksti [DSD / DPD] : Xn - kaitīgs produkts 

 
 
 

Drukāšanas datums : 2015-12-12. 

Izdošanas / atjaunināšanas datums : 2019.-12-15. 

Iepriekšējās izdošanas datums : 2015-12-12. 

Versija : 1.01 

 

Informācija lasītājam 

Informācija par šo materiālu drošības datu lapu (MSDS) ir balstīta uz mūsu pašreizējo zināšanu līmeni un spēkā esošajiem Eiropas Savienības un atsevišķu valstu 

tiesiskajiem noteikumiem. Šo produktu nedrīkst izmantot citiem mērķiem, izņemot tos, kas norādīti 1. iedaļā, iepriekš nesaņemot rakstiskas lietošanas instrukcijas. 

Visos gadījumos lietotājs ir atbildīgs par visu darbību izpildi, kas noteiktas vietējos likumos un noteikumos. Šajā materiālu drošības datu lapā ietvertās informācijas 

mērķis ir aprakstīt mūsu produkta drošības prasības. Tomēr tos nevajadzētu uzskatīt par produkta īpašību garantiju. 


