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

1.1. Produkta identifikators: 

 Ceresit CM 12 Elastic Plus Flīžu līmjava ar paaugstinātu elastību 
1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: 

 Apzinātie lietojuma veidi: CM 12 ir piemērota flīžu, betona un dabīgā akmens plākšņu (izņemot marmora), 
kā arī akmens masas flīžu stiprināšanai kā iekštelpās, tā ārpus telpām. Līmjavu var 
izmantot ģipša šķiedru un ģipškartona plākšņu nostiprināšanai (biezums ≥ 12,5 
mm, fiksācijas punkti pēc katriem ≤ 60 cm saskaņā ar plākšņu ražotāja 
rekomendācijām). Līmjavas lipīgums ļauj likt flīzes arī uz ģipša, anhidrīta un 
gāzbetona virsmām, kā arī uz Ceresit blīvējošo materiālu CL 50, CL 51 un CR 166 
virsmām. CM 12 ir piemērota lietošanai telpās ar pastāvīgi augstu mitrumu un arī 
grīdu apsildošo elementu flīzēšanai. 

 Tādi, ko neiesaka izmantot: Nav uzrādīts. 

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju: 

 Ražotājs: Henkel Balti Operations OÜ 

 Ražotāja adrese: Juridiskā: 

Faktiskā: 

Savi 12, Pärnu 80010, Estonia 

Klaasi 9, Tartu 50409, Estonia 
Tālr./fakss: +372 7305800 / +372 7305808 

 Izplatītājs: Henkel Balti OÜ 

 Izplatītāja adrese: 
 

Sõbra 56 B, Tartu 51013, Estonia 
Tālr./fakss: +372 7305800 / +372 7305808 

 E-pasts: henkel.balti@ee.henkel.com 

 Par drošības datu lapu 
atbildīgā persona: 

ua-productsafety.baltic@henkel.com 

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās: 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112 
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti) 

 
2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana 
 

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana: 

 Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008: 

 Maisījuma klasifikācija: Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318, STOT SE 3; H335. 

 Fizikālā un ķīmiskā 
bīstamība: 

Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

  Ietekme uz veselību: Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 

 Ietekme uz vidi: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

2.2. Etiķetes elementi: 

 Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008: 

 GHS piktogrammas: 

  

  

 Signālvārdi: Bīstami    

 Bīstamības apzīmējumi: H315 
H318 
H335 

Kairina ādu 
Izraisa nopietnus acu bojājumus 
Var izraisīt elpceļu kairinājumu 
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 Papildus bīstamības 
apzīmējumi: 

Nav uzrādīts. 

 Drošības prasību apzīmējumi: 

 Vispārējie: P102 Sargāt no bērniem 

 Profilakse: P260 Neieelpot putekļus 

  P280 Izmantot aizsargcimdus un acu/sejas aizsargus 
 Reakcija: P305 + 

P351 + 
P338 

SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. 
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. 
Turpināt skalot 

  P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS 
CENTRU/ārstu 

  P302 + 
P352 

SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ziepju daudzumu 

  P313 Lūdziet mediķu palīdzību 

 Glabāšana: Nav uzrādīts. 

 Iznīcināšana: Nav uzrādīts. 

 Sastāvā esošu vielu 
identitāte: 

Portlandcements, hromātu saturs samazināts 

 Papildus marķējums: Produkta derīguma termiņa laikā šķīstošā hroma (VI) saturs ir < 2 ppm. 

 Bērniem nepieejamas 
aizdares: 

Nav nepieciešamas. 

 Sataustāmas bīstamības 
brīdinājuma zīmes: 

Nav nepieciešamas. 

2.3. Citi apdraudējumi: 

 PBT vai vPvB kritēriji: Produkts nesatur sastāvdaļas, kas ir klasificētas kā PBT vai vPvB vielas. 

 Pārējā informācija: Pēc ūdens pievienošanas produkts rada sārmainu vidi. 

 
3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām 
  

3.2. Maisījumi: 

 Ķīmiskais raksturojums: Sausais javas maisījums uz cementa bāzes, flīžu līmjava. 
Pamata sastāvdaļas: portlandcements, minerālās pildvielas, modifikatori. 

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008: 

 Vielas nosaukums EK numurs CAS numurs Konc., % Klasifikācija  

 Portlandcements * 266-043-4 65997-15-1 40  STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 
Skin Sens. 1 

H335 
H315 
H318 
H317 

[1] 
[2]

 Pilnu bīstamības klašu un kodu atšifrējumu skatīt 16. iedaļā. 
Aroda ekspozīcijas robežvērtības, ja pieejamas, skatīt 8. iedaļā. 
* Produkta derīguma termiņa laikā šķīstošā hroma (VI) saturs ir < 2 ppm. Klasifikāciju Skin Sens. 1; H317 maisījumam nepiemēro. 
[1] Vielas, kuras klasificētas kā bīstamas veselībai vai videi. 
[2] Vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības. 

 

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi 
 

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts: 

 Vispārēja informācija: Ja ir slikta pašsajūta, meklēt medicīnisku palīdzību. 

 Ieelpojot: Pārvietoties svaigā gaisā. Kakls un deguna dobums no putekļiem attīrīsies paši. 
Ja simptomi attīstās vai nepāriet, meklēt medicīnisku palīdzību. 
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 Nokļūstot uz ādas: Sauss produkts - aizvākt no ādas un ietekmēto vietu noskalot ar lielu ūdens 
daudzumu. Slapjš produkts - nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm. 
Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas valkāšanas izmazgāt. 
Ja rodas ādas kairinājums vai alerģiskas reakcijas, meklēt medicīnisku palīdzību. 

 Nokļūstot acīs: Neberzēt acis - mehāniska iedarbība var izraisīt radzenes bojājumus. 
Skalot aci (-is) ar lielu ūdens daudzumu. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas 
un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot aci (-is) aptuveni 20 minūtes ilgi, turot 
plakstiņus paceltus. Ja tas ir iespējams, skalošanai izmantot izotonisku ūdens 
šķīdumu (0,9 % NaCl). Griezties pie ārsta pēc medicīniskas palīdzības. 

 Norijot: Izskalot muti un kaklu ar ūdeni. Izdzert 1- 2 glāzes ūdens. 
Neizraisīt vemšanu. Tūlīt griezties pie ārsta pēc medicīniskas palīdzības. 

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta: 

 Ieelpojot: Produkta putekļu ilgstoša ieelpošana var palielināt elpošanas ceļu saslimšanu 
biežumu. 

 Nokļūstot uz ādas: Ilgstoša saskare ar slapju produktu var izraisīt kairinājumu un ķīmiskus ādas 
apdegumus. 

 Nokļūstot acīs: Produkts var izraisīt nopietnus un neatgriezeniskus acu bojājumus.  
 Norijot: Nav uzrādīts. 

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: 

 Skatīt augstāk sadaļu: Pirmās palīdzības pasākumu apraksts. 

 
5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi 
 

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi: 

 Piemērotie ugunsdzēšanas 
līdzekļi: 

Produkts nav degošs. Izmantot apkārtējiem materiāliem piemērotus 
ugunsdzēšanas līdzekļus - ūdeni, oglekļa dioksīdu, putas, dzēšanas pulveri. 

 Nepiemērotie 
ugunsdzēšanas līdzekļi: 

Nav zināmi. 

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība: 

 Maisījuma izraisīta 
bīstamība: 

Īpašu risku nav. 

 Bīstami sadegšanas 
produkti: 

Produkts nav degošs. 

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem: 

 Īpašas ugunsdzēšanas 
metodes: 

Īpaši pasākumi nav nepieciešami.  

 Aizsardzības līdzekļi 
ugunsdzēsējiem: 

Valkāt autonomo elpošanas aparātu un aizsardzības aprīkojumu. 

 
6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 
 

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

 Personām, kuras nav 
apmācītas ārkārtas 
situācijām: 

Nepiederošām personām atstāt noplūdes vietu. 
Neieelpot putekļus. Izvairīties kontakta ar ādu un acīm. 

 Ārkārtas palīdzības 
sniedzējiem: 

Valkāt aizsargapģērbu. 

6.2. Vides drošības pasākumi: 

 Neievadīt notekās, virszemes un gruntsūdeņos. Nepieļaut noplūdes augsnē. 
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6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: 

 Sauss produkts: 
Savākt ar putekļu sūcēju (HEPA filtrs) vai uzslaucīt ar mitru suku / audumu, lai izvairītos no putekļu 
veidošanās. Ja tiek slaucīts sausā veidā, valkāt putekļu masku, aizsargcimdus un aizsargbrilles.  
Nepieļaut pārmērīgu putekļu veidošanos un izplatīšanos. 
Slapjš produkts: 
Savākt noplūdi ar piemērotiem līdzekļiem un, pirms izvietošanas konteineros, ļaut sacietēt (24 h). 
Materiālu likvidēt saskaņā 13. iedaļā dotajiem norādījumiem. 
Rīkojoties ar slapju produktu, valkāt aizsargbrilles un aizsargcimdus.  

6.4. Atsauce uz citām iedaļām: 

 Piezīme: kontaktinformāciju ārkārtas situācijas gadījumā skatīt 1. iedaļā, informāciju par individuālās 
aizsardzības līdzekļiem un atkritumu utilizāciju – attiecīgi 8. un 13. iedaļā. 

 
7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana 
 

7.1. Piesardzība drošai lietošanai: 

 Izvairīties no putekļu sacelšanas un kontakta ar ādu un acīm. 
Rīkojoties ar slapju produktu, valkāt piemērotu aizsargapģērbu. 

 Higiēnas pasākumi: Darba laikā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt. 
Pirms darba pārtraukumiem un pēc darba pabeigšanas nomazgāt rokas. 

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība: 

 Uzglabāt noslēgtā, oriģinālajā iepakojumā, pasargātu no ūdens, mitruma un tiešas saules gaismas. 
Uzglabāt vēsā, sausā vietā. 
Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem. 
Neuzglabāt kopā ar nesaderīgiem materiāliem (skatīt 10. iedaļu). 

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i): 

 Izmantot kā līmjavu ar paaugstinātu elastību flīžu, betona un dabīgā akmens plākšņu (izņemot marmora), kā 
arī akmens masas flīžu stiprināšanai kā iekštelpās, tā ārpus telpām. 

Pārējā informācija: 

 Pēc saskares ar ūdeni produkts sacietē. 

 
8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība 
 

8.1. Pārvaldības parametri: 

 Piemērojamās 
arodekspozīcijas 
robežvērtības: 

Viela Igaunijas Republika, TWA 8 h LR MK not. Nr. 325 
Cementa 
putekļi 

10 / 5 mg/m3 

(kopējais / plaušās ieelpojamais putekļu daudzums) 
6 mg/m3 

 
 Bioloģiskās robežvērtības: Nav uzrādīts. 

8.2. Iedarbības pārvaldība: 

 Atbilstoša tehniskā 
pārvaldība: 

Īpaši pasākumi nav nepieciešami. 

 Individuālās aizsardzības līdzekļi: 

 Acu /sejas aizsardzība: 

 Apejoties ar produktu vai to lietojot, valkāt aizsargbrilles, atbilstošas EN 166. 
 Ādas aizsardzība:  

 Roku aizsardzība: 

 Apejoties ar produktu vai to lietojot, valkāt aizsargcimdus, 
atbilstošus EN 388/420. 

 Ķermeņa aizsardzība: Apejoties ar produktu vai to lietojot, valkāt piemērotu aizsargapģērbu. 
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 Elpošanas aizsardzība: 

 Ja putekļu koncentrācija gaisā ir tuva arodekspozīcijas robežvērtībām, 
valkāt elpceļu aizsardzības masku, atbilstošu EN 149, EN 140, vai putekļu 
masku ar filtru FFP2, atbilstošu EN 149. 

 Higiēnas pasākumi: Skatīt 7. iedaļu. 

 Vides riska pārvaldība: Nav uzrādīts. 

 
9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības 
 

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām: 

 Izskats:  

 Agregātstāvoklis: Pulveris 

 Krāsa: Pelēka 

 Smarža: Nav piemērojama. 

 Smaržas slieksnis: Nav uzrādīts. 

 pH: ~ 12 (maisījumā ar ūdeni, 20 °C) 

 Kušanas/sasalšanas temperatūra: Nav pieejamu datu. 

 Viršanas punkts un viršanas temperatūras 
diapazons: 

Nav piemērojams. 

 Uzliesmošanas temperatūra: Nav piemērojama. 

 Iztvaikošanas ātrums: Nav piemērojams. 

 Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm): Nav piemērojama. 

 Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai 
sprādziena robežas: 

Nav piemērojamas. 

 Tvaika spiediens: Nav piemērojams. 

 Tvaika blīvums: Nav piemērojams. 

 Bēruma blīvums (sauss pulveris): 1,45 g/cm3 (20 °C) 

 Tilpuma svars (slapja java): 1,5 g/cm3 (20 °C) 

 Šķīdība: Ūdenī: mazliet šķīst (reoloģiskie modifikatori un saistvielas < 3 masas %). 

 Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens: Nav pieejamu datu. 

 Pašaizdegšanās temperatūra: Nav piemērojama. 

 Noārdīšanās temperatūra: Nav pieejamu datu. 

 Viskozitāte: Nav piemērojama. 

 Sprādzienbīstamība:  Nav piemērojama. 

 Oksidēšanas īpašības:  Nepiemīt 

9.2. Cita informācija: 

 Nav pieejamu datu.  

 
10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja 
 

10.1. Reaģētspēja: 

 Ūdens iedarbībā vai samaisīts ar to produkts sacietēs. 
Maisījumā ar ūdeni produkts rada sārmainu vidi. 
Pēc sacietēšanas veidojas stabili kalcija silikāta hidrāti. 
Reaģēs ar skābēm, veidojot attiecīgos sāļus un oglekļa dioksīdu. 
Slapjš produkts korozīvi iedarbosies uz alumīnija un cinka virsmām. 

10.2. Ķīmiskā stabilitāte: 
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 Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos. 
Pēc sacietēšanas veidos stabilus kalcija silikāta hidrātus. 

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība: 

 Ja slapjš produkts tiks samaisīts ar alumīnija pulveri, izdalīsies ūdeņradis. 
Samaisot ar amonija sāļiem, izdalīsies amonjaks. 

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās: 

 Mitrums. 

10.5. Nesaderīgi materiāli: 

 Skābes, amonija sāļi. 

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti: 

 Nav zināmi. 

 
11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija 
 

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi: 

 Vispārēja informācija: Būtiskā pieejamā veselības informācija vielām, kas minētas 
3. iedaļā, ir nodrošināta tālāk. 

 Akūtā toksicitāte: Pamatojoties uz testēšanas rezultātiem, var secināt, ka maisījumam nepiemīt 
akūti toksiska iedarbība nevienā no iespējamajiem iedarbības veidiem. 

 Kodīgums / kairinājums, 
ādai: 

Kairina ādu. 

 Nopietni acu bojājumi / 
kairinājums: 

Kairina acis, pamatojoties uz OECD 405. 
Nopietnu bojājumu draudi acīm. 

 Elpceļu vai ādas 
sensibilizācija:  

Nav datu par sensibilizāciju ieelpojot. 
Slapja produkta saskare ar ādu var izraisīt ekzēmu. 

 Mikroorganismu šūnu 
mutācija: 

Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

 Kancerogēnums: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

 Toksiskums 
reproduktīvajai sistēmai: 

Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

 Toksiska ietekme uz mērķorgānu (STOT): 

 Vienreizēja iedarbība 
(STOT SE): 

Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 

 Atkārtota iedarbība 
(STOT RE): 

Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

 Bīstamība ieelpojot: Maisījums ir ciets materiāls un neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

 Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem: 

 Nav uzrādīts. 

 Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi: 

 Ieelpojot: Var kairināt kaklu un elpošanas ceļus, izraisot klepu un šķaudīšanu. Produkta 
putekļu ilgstoša ieelpošana var palielināt elpošanas ceļu saslimšanu biežumu. 

 Nokļūstot uz ādas: Ilgstoša saskare ar slapju produktu var izraisīt kairinājumu un ķīmiskus ādas 
apdegumus. 

 Nokļūstot acīs: Produkts var izraisīt nopietnus un neatgriezeniskus acu bojājumus.  

 Norijot: Nav uzrādīts. 

 Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība: 

 Nav uzrādīts. 
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12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija 
  

12.1. Toksiskums: 

 Vispārēja informācija: Būtiskā pieejamā ekoloģiskā informācija vielām, kas minētas 3. iedaļā, ir 
nodrošināta tālāk. 

 Maisījums nav klasificēts kā bīstams videi. 
 Sastāvdaļa portlandcements: Ekotoksikoloģiskie testi ar portlandcementu un Daphnia Magna [1] un Selenastrum coli [2] uzrāda zemu 

toksisku iedarbību, tādēļ LC50 un EC50 vērtības nevar tikt noteiktas [3]. 
Dati par toksiskumu nogulsnēs nav pieejami [4]. 
Lielu cementa daudzumu nokļūšana ūdenī var izraisīt pH paaugstinājumu, un noteiktos apstākļos tas var būt 
toksisks ūdens organismiem. 

12.2. Noturība un spēja noārdīties: 

  Produkts bioloģiski sadalās vāji. 

12.3. Bioakumulācijas potenciāls: 

  Bioakumulācija nenotiek. 

12.4. Mobilitāte augsnē: 

  Sacietējis produkts vidē nav kustīgs. 

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: 

  Produkts nesatur sastāvdaļas, kas ir klasificētas kā PBT vai vPvB vielas. 

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes: 

  Nav uzrādīts. 

 
13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu 
 

13.1. Atkritumu apstrādes metodes: 

  Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto drošā veidā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

 Materiālam / produktam / 
atlikumiem: 

Grupa: 1013 Cementa, kaļķu un ģipša, kā arī no tiem izgatavotu priekšmetu un 
produktu ražošanas atkritumi. 
Klase: 101306 Citas daļiņas un putekļi (izņemot 101312 un 101313 klasi). 

 Piesārņotajam iepakojuma 
materiālam: 

Grupa: 1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savākto sadzīvē radīto izlietoto 
iepakojumu). 
Klase: 150101 Papīra un kartona iepakojums. 
Tikai pilnīgi tukšs iepakojums var tikt nodots tālākam atgūšanas procesam. 

Pārējā informācija: 

 Neļaut produktam nonākt augsnē, gruntsūdeņos vai notekūdeņu sistēmās. 

 
14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu 
 

14.1. ANO numurs: 

  Nav klasificēts. 

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums: 

  Nav klasificēts. 

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es): 

  Nav klasificēts. 

14.4. Iepakojuma grupa: 

  Nav klasificēts. 

14.5. Vides apdraudējumi: 

  Nav klasificēts. 
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14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: 

  Nav uzrādīts. 

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

  Produkts netiek transportēts kā beramkrava. 

Pārējā informācija: 

 Produkts nav bīstama krava atbilstoši RID/ADR, GGVS/GGVE, ADN/ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR. 

 
15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu 
 

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi / normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem: 
 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas 
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 

2011.gada 19.aprīļa MK noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: 

 Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts. 

 
16. IEDAĻA: Cita informācija 
 

Saīsinājumi:  
 PBT - noturīga, bioakumulatīva un toksiska (viela) 

vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (viela) 
TWA - laikā svērtā vidējā vērtība 
OECD - Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija 
ADR - Eiropas vienošanās par starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu ceļā 
RID - Līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu 
GGVS - Vācijas noteikumi bīstamo kravu pārvadāšanai pa ceļiem 
GGVE - Vācijas noteikumi bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu 
ADN - bīstamo preču pārvadāšanas noteikumi baržās pa iekšzemes ūdensceļiem 
ADNR - bīstamo preču pārvadāšanas noteikumi pa Reinas upi 
IMDG - Starptautiskā jūras transporta preču bīstamības klasifikācija  
ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija 
TI - tehniskās instrukcijas 
IATA - Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums 
DGR - Noteikumi par bīstamām kravām 

Bīstamības klašu un apzīmējumu kodu atšifrējumi: 
 Eye Dam. 1 - Nopietni acu bojājumi, 1. bīstamības kategorija 

Skin Irrit. 2 - Kairinošs ādai, 2. bīstamības kategorija 
Skin Sens. 1 - Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu, 1. bīstamības kategorija 
STOT SE 3 - Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija 

H315 - Kairina ādu 
H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju 
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus 
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu 

Klasifikācija un maisījuma klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 izmantotā procedūra: 

 Klasifikācija: Klasificēšanas procedūra: 

 Skin Irrit. 2; H315: 
Eye Dam. 1; H318: 
STOT SE 3; H335: 

Aprēķina metode. 
Aprēķina metode. 
Aprēķina metode. 

Ražotāja norādītie informācijas avoti: 

 1. U.S. EPA, Short-term methods for estimating the chronic toxicity of effluents and receiving waters to freshwater organisms, 3rd ed. 
EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Labratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994) and 4th ed. EPA-821-R-02-013, US 
EPA, office of water, Washington D.C. (2002). 
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2. U.S. EPA, Methods for measuring the acute toxicity of effluents and receiving waters to freshwater organisms 4rd ed. EPA/600/4-90/027F, 
Environmental Monitoring and Support Labratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5th ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, 
Washington D.C. (2002). 

3. Environmental impact of construction and repair materials on surface and ground waters. Summary of methodology, laboratory results and 
model development. NCHRP report 448, national Academy Press, Washington D.C.(2001). 

4. Final report Sediment Phase Toxicity Test results with Corophium volutator for Portland clinker, compiled for Norcem AS by AnalyCen 
Ecotox AS (2007). 

Informācija par drošības datu lapas oriģināla labošanu: 
 Versijas Nr. Datums  

 1.0 24.03.2014. Sākotnējais izdevums. 
 2.0 23.08.2016. Labojums (numurs nav uzrādīts), veiktās izmaiņas nav uzrādītas. 

Pārējā informācija:  

 Šī drošības datu lapa ir tulkota un sagatavota no produkta ražotāja drošības datu lapas oriģināla (labošanas 
datums: 23.08.2016., versija Nr. 2.0) angļu valodā. 

Saistību atruna:  

 Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr, ne 
produkta izplatītājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs 
informācijas izmantošana. 
Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem, un veikt 
visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu. 

 
 
 


