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1. Medžiagos/ gaminio ir firmos pavadinimas 

 Gaminio duomenys 

 Prekės pavadinimas: Meldorfer Flachverblender 
 Paskirtis/ paruošimas: paviršių danga 

 Gamintojas/ tiekėjas: 

Caparol Farben  Lacke Bautenschutz GmbH 

Roßdörfer Str. 50,  64372 Ober-Ramstadt 

Tel. 06154/71-0, faks., žr., informacijos tarnybos 

Internetas: www.caparol.de  

Naujosios federacinės žemės: tel. 030/63946-252, faks. 030/63946-400 

UAB „Caparol Lietuva“ 

Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius 

Lietuva 

Internetas: www.caparol.lt  

 Informacijos tarnybos: 

Saugos duomenų lapai: Sicherheitsdatenblatt@daw.de 

Techninė konsultacija “Caparol” klausimais: tel. 06154/71-1710, faks. 06154/71-1351  

tech-auskunft@caparol.de   

 Skubi informacija:  0049/(0)6154/71-202 

Lietuvoje: tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283 

 

2.Galimi pavojai 

 Pavojų rūšis: nėra 

 Ypatingi nurodymai dėl pavojingumo žmogui ir aplinkai:  

Produkto, remiantis paskutinės redakcijos „Bendrųjų EB ruošinių klasifikavimo direktyvų“ 

apskaičiavimo metodu, ženklinti nebūtina.  

 

3. Sudėtis/ sudėtinės dalys 

 Cheminė charakteristika 

 Aprašymas: 

Produktas iš mineralinio smėlio, neorganinių pigmentų ir sintetinės dervos.  

 

4. Pirmosios pagalbos priemonės 

 Medžiagai patekus į akis: nėra. 

 

5.  Gaisro gesinimo priemonės 

 Tinkamos gesinimo priemonės: 

putos (atsparios alkoholiui), anglies dioksidas, milteliai, smulkūs vandens lašeliai (purškiant).  

 Ypatingi saugos reikmenys: nebūtini. 

 

6. Priemonės, netyčia išpylus gaminį: 

 Asmens saugos priemonės: nėra būtinos. 

 Gamtos apsaugos priemonės: nėra būtinos. 

 Valymo/ surinkimo metodai: mechaniniu būdu. 
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7.  Naudojimas ir laikymas 

 Naudojimas: Specialiosios priemonės nėra būtinos.  

 Nurodymai, kaip saugiai dirbti: nereikia jokių ypatingų priemonių. 

 Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sprogimo: Specialiosios priemonės nėra būtinos. 

 Laikymas: 

 Reikalavimai sandėliams ir indams: sausai, originaliuose induose. 

 Sandėliavimas su kitomis medžiagomis: 

nelaikykite kartu su maisto produktais. 

 Sandėlių klasė: nedegi, tvirta medžiaga 

 Klasifikavimas pagal įmonės saugos įstatymą: - 

 

8. Ekspozicijos apribojimai ir asmeniniai saugos reikmenys 

 Sudėtinių dalių leistini dydžiai, kurie priklauso nuo darbo vietos ir turi būti 

kontroliuojami: - 

 Asmeniniai saugos reikmenys: 

 Bendrosios saugos ir higienos priemonės: laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų bei 

pašarų. 

 Kvėpavimo takams apsaugoti: nėra būtina. 

 Rankoms apsaugoti: nėra būtina. 

 Akims apsaugoti: nėra būtina. 

 

9. Fizikinės ir cheminės savybės 

 Būvis:  kietas 

 Spalva:  įvairi, priklauso nuo spalvinimo 

 Kvapas:  nebūdingas 

 Būvio kaita 

Lydymosi temperatūra:      nenaudojama 

 Tankis:                                        - 

 Tirpumas/ maišymasis su vandeniu:  -  

 pH rodiklis, esant 20C: - 

 Kietųjų dalelių kiekis:  100 % 

 

10. Stabilumas ir reaktyvumas 

 Termiškasis skilimas/ vengtinos sąlygos: 

atsparumo ugniai klasė B1- sunkiai degi. 

 Pavojingi skilimo produktai: 

Esant aukštai temperatūrai, gali atsirasti pavojingų skilimo produktų. 

 

11. Toksiškumas 

 Ūmus toksiškumas 

 Pirminis dirginimas 

 Odai: nėra; 

 Akims: nėra; 

 Papildomos nuorodos: naudojant pagal taisykles, remiantis turimomis žiniomis, nėra 
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kenksmingas.  

 

12. Gamtos apsauga 

Nėra duomenų  

 

13.Atliekų sutvarkymas 

 Produktas sutvarkomas pagal galiojančius potvarkius. 

 Europos atliekų katalogas 

17 09 04:  mišrios statybų, griovimo atliekos, išskyrus tas, kurios įeina į 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 

03 punktus. 

 Neišvalytos pakuotės: 

atiduodamos perdirbti. 

 

14. Transportas 

 Sausumos transportas ADR/ RID ir GGVS/ GGVE (už šalies ribų/šalies viduje): 

 ADR/ RID - GGVS/ E klasė: - 

 Krovinio pavadinimas: 

 Speciali instrukcija: - 

 Jūrų transportas IMDG/GGVSee: 

 IMDG/GGVSee klasė: - 

 Oro transportas ICAO-TI ir LATA-DGR: 

 ICAO/IATA klasė: - 

 

15. Potvarkiai 

 Apibūdinimas pagal EEB direktyvas: 

Gaminio pagal EB direktyvas/ pavojingų medžiagų įstatymą ženklinti neprivaloma. 

 Šalies vietiniai potvarkiai:  

 Klasifikacija pagal degių skysčių įstatymą (VbF): - 

 Klasifikacija pagal įmonių saugumo potvarkį: - 

 Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė: D: nekenksminga vandens ekosistemoms 

 

16. Kiti duomenys 

Šie saugos duomenys atitinka firmos dabartinį žinių lygį ir nacionalinius bei ES įstatymus. Vartotojo 

darbo sąlygos yra tokios individualios, kad negalima joms pritaikyti nei mūsų žinių, nei kontrolės. 

Gaminys be raštiško sutikimo negali būti naudojamas kitam tikslui nei nurodyta 1 skyriuje. Vartotojas 

atsako, kad būtų laikomasi visų reikalingų įstatyminių aktų. 

Šie saugos duomenys pateikia nurodymus, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis, naudojant gaminį, 

bet neužtikrina jo savybių. 

Pakeisti 1998.11.20 saugos duomenys 

Pakeisti punktai: 1, 3 ir 13. 


