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1. Medţiagos/ gaminio ir firmos pavadinimas
 Gaminio duomenys
 Prekės pavadinimas: Perlatec Gold + Silber
 Paskirtis: Pigmentai “Capadecor” medžiagoms
 Gamintojas/ tiekėjas
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Str. 50, D- 64372 Ober-Ramstadt
Tel. 06154/71-0, faks., žr. informacijos tarnybos
Internetas: www.caparol.de
Naujosios federacinės žemės: tel. 030/63946252, faks. 030/63946400
UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius
Lietuva
Internetas: www.caparol.lt
 Informacijos tarnybos:
Techninė konsultacija “Caparol” klausimais: tel. 06154/71-1710, faks. 06154/71-1351
tech-auskunft@caparol.de
skubi informacija: 0049/(0)6154/71-202
2. Galimi pavojai
 Pavojų rūšys: nėra
 Ypatingi nurodymai dėl pavojingumo ţmogui ir aplinkai: nėra.
3. Sudėtis/ sudėtinės dalys
 Cheminė charakteristika
 Pavojingos sudėtinės medţiagos:
CAS - Nr. pavadinimas % ţenklinimas R frazės jokių duomenų.
4. Pirmosios pagalbos priemonės
 Medţiagai patekus ant odos: suteptus bei sušlapusius drabužius iškart nusivilkti.
Sudrėkusią odą kruopščiai nuplauti vandeniu bei muilu arba specialiąja valymo priemone.
Nenaudokite tirpiklių ir skiediklių.
 Medţiagai patekus į akis: akis, patempus vokus, plauti keletą minučių švariu, tekančiu
vandeniu. Jei nusiskundimai nepraeina, kreiptis į gydytoją.
 Nurijus medţiagos: nurijus medžiagos, iškart kviesti gydytoją! Nukentėjusiajam suteikti
ramybę. Neskatinti vėmimo!
5. Gaisro gesinimo priemonės
 Tinkamos gesinimo priemonės: putos (atsparios alkoholiui), anglies dioksidas, milteliai,
smulkūs vandens lašeliai (purškiant). Saugoti, kad vanduo kuriuo buvo gesinamas gaisras,
nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius.
 Saugos sumetimais netinkamos gesinimo priemonės: stipri vandens srovė.
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 Kiti duomenys
Nedegi medžiaga.
6. Priemonės, netyčia išpylus gaminį:
 Asmens saugos priemonės: laikytis saugos taisyklių (žr. 7 ir 8 skyrių).
 Gamtos apsaugos priemonės: neišleisti į kanalizaciją. Užteršus upes, ežerus arba
nutekamųjų vandenų kanalus, būtinai pranešti atitinkamoms įstaigoms pagal vietinius
įstatymus.
 Valymo/ surinkimo metodai: surinkti kai produktas išdžiūsta. Pasirūpinti tinkamu atliekų
tvarkymu. Išvalyti.
7. Naudojimas ir laikymas
 Naudojimas
Dirbant ir po darbo pasirūpinti gera patalpų ventiliacija.
 Nurodymai, kaip saugiai dirbti: naudojant pagal paskirtį, nereikia jokių ypatingų
priemonių.
 Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sprogimo: gaminys yra nedegus.
 Laikymas
 Kitos laikymo sąlygos:
visada laikyti induose, kurie atitinka originalius.
Laikytis nuorodų ant etiketės.
Gaminys laikomas gerai vėdinamoje vietoje.
Saugoti nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ir šalčio.
8. Ribinė vertė darbo aplinkoje ir asmeninės saugos priemonės
 Sudėtinių dalių leistini dydţiai, kurie priklauso nuo darbo aplinkos, ir turi būti
kontroliuojami:
Bendras ribinis dulkių kiekis
MAK 6 mg/m3
 Papildomi nurodymai: kaip pagrindas buvo paimti sąrašai galioję parengiant.
 Asmeninės saugos priemonės
 Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: tik kai susidaro dulkės.
BG atmena: sertifikuotos kvėpavimo takų apsaugos priemonės (BGR 693 ( iki šiol ZH
1/606).
 Rankų ir odos apsauginės priemonės: nebūtinos;
 Akims apsaugoti: nebūtinos.
9. Fizikinės ir cheminės savybės
 Būvis: tvirtas
 Spalva: aukso ir sidabro
 Kvapas: būdingas
 Būvio kaita
Lydymosi taškas/ lydymosi diapazonas: nenaudojama

Saugos duomenys
pagal 1907/ 2006/ EB, 31 straipsnis
Atspausdinta: 2010 03 11

pataisyta: 2010 02 16

Virimo taškas/ virimo diapazonas: nenaudojama
 Pliūpsnio temperatūra: nenaudojama
 Tankis esant 20o C: ~ 230 g/ cm3 (53217)
 Tirpumas/ maišymasis su vandeniu: lengvai tirpsta;
 pH rodiklis esant 20o C: ~ 8,9
 Klampumas: nenaudojama
10. Stabilumas ir reaktyvumas
 Termiškasis skilimas/ vengtinos sąlygos: laikantis rekomenduojamų nurodymų kaip
gaminį laikyti ir naudoti, gaminys išlieka stabilus (žr. 7 skyrių).
 Pavojingi skilimo produktai: naudojant pagal paskirtį pavojingų skilimo produktų
nesusidaro.
11. Toksiškumas
Gaminio toksiškumas neištirtas, bet pagal konvencinį metodą (kenksmingų medžiagų
vertinimo) jis yra suklasifikuotas.
Naudojant pagal paskirtį, nėra pastebėta jokio kenksmingo poveikio.
12. Gamtos apsauga
Duomenų apie ruošinį nėra.
Neišleisti į kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius.
13. Atliekų sutvarkymas
 Gaminys neleisti, kad patektų į kanalizaciją.
 Europos atliekų kodai:
17 07 01 mišrios statybos ir griovimo atliekos.
 Neišvalytos pakuotės:
perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės.
14. Transportas
 Sausumos transportas ADR/ RID ir GGVS/ GGVE (uţ šalies ribų/šalies viduje):
 ADR/ RID - GGVS/ E klasė:  Krovinio pavadinimas:
 Ypatingos nuorodos:  Jūrų transportas IMDG/GGVSee:
 IMDG/GGVSee klasė:  Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:
 ICAO/IATA klasė: 15. Potvarkiai
 Ţenklinimas pagal EEB direktyvas:
Gaminio nebūtina ženklinti pagal ES direktyvas/ pavojingų medžiagų įstatymą.
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 R frazės: nėra
 Šalies vietiniai potvarkiai:
 Ankstesnė klasifikacija pagal VbF: netaikoma
 Vandens uţteršimo pavojingumo klasė: (VwVwS): nekenksminga medžiaga vandens
telkiniams.
 Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai
Profesinės sąjungos taisyklės - PST 500 sk. 2.29 darbas su dengimo medžiagomis
Profesinės sąjungos taisyklės - PST 190 kvėpavimo organų apsaugos priemonių naudojimas
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
potvarkių. Šie saugos duomenys pateikia nurodymus, kokių saugos reikalavimų reikia
laikytis, naudojant gaminį, bet neužtikrina jo savybių.
Pakeisti 2000 05 02 saugos duomenys.
Pakeisti punktai: 1, 8, 9 ir 15.

