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1. Medžiagos/ gaminio ir firmos pavadinimas 

 Gaminio duomenys 

 Prekės pavadinimas: Disboxid 946 Mörtelquarz 
 Paskirtis, paruošimas: priedas epoksidinėms dangoms  

 Gamintojas/ tiekėjas: 

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG 

Roßdörfer Str. 50,  64372 Ober Ramštatas 

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

Internetas: www.caparol.de   

UAB „Caparol Lietuva“ 

Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius 

Lietuva 

Internetas: www.caparol.lt  

 Informacijos tarnybos: 

Techninė konsultacija: „Disbon“ 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 

 Pavojingumo simboliai: nėra 

 Ypatingi nurodymai dėl pavojingumo žmogui ir aplinkai: remiantis paskutinės redakcijos 

„Bendrosios klasifikacijos direktyvos ES ruošiniams“ apskaičiavimo metodu, gaminio ženklinti 

nebūtina. 

 

3. Sudėtis/ sudėtinės dalys 

 Cheminė charakteristika 

 Aprašymas: kvarcinis smėlis; 

 Pavojingos sudėtinės medžiagos: nėra duomenų. 

 

4. Pirmosios pagalbos priemonės 

 Bendrosios nuorodos: nereikia jokių ypatingų priemonių. 

 

5. Priešgaisrinės priemonės 

 Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: medžiaga nedegi. 

 Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios preparato degimo metu: nėra 

 Apsaugos priemonės gesinant gaisrą: nereikalingos. 

 

6. Avarijų likvidavimo priemonės 

 Darbuotojų apsaugos priemonės: laikytis saugos taisyklių (žr. 7 ir 8 sk.). 

 Aplinkos apsaugos priemonės: nereikia jokių ypatingų priemonių. 

 Valymo ir surinkimo būdai: surinkti mechaniškai. 

 

7. Naudojimas ir sandėliavimas 
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 Naudojimas: nereikia jokių ypatingų priemonių. 

 Nurodymai, kaip saugiai dirbti: nereikia jokių ypatingų priemonių. 

 Laikymas: 

 Reikalavimai sandėliams ir indams: laikyti sausai. 

 Sandėliavimas su kitomis medžiagomis: be apribojimų. 

 Sandėliavimo klasė:  

 Klasifikacija pagal įmonės saugos įstatymą: - 

 

8. Preparato poveikio prevencija 

Preparato poveikio ribojimas: netaikoma. 

 Papildomi nurodymai: kaip pagrindas buvo paimti sąrašai galioję parengiant. 

 Darbuotojų saugos priemonės: 

 Bendrosios saugos ir higienos priemonės: netaikoma. 

 

9. Fizikinės ir cheminės savybės 

 Agregatinė būsena: kieta 

 Spalva: šviesi 

 Kvapas: bekvapė 

 Būvio kaita: 

Lydymosi temperatūra: apie 1700C 

Virimo temperatūra: nenaudojama 

 Pliūpsnio temperatūra: nenaudojama 

 Užsidegimas: pats neužsidega 

 Sprogimo pavojus: nesprogus 

 Tankis, esant 20C: 2,65 g/cm
3
     

 Piltinis tankis, esant 20C: 1300 kg/m
3
 

 Tirpumas, maišymasis su vandeniu: netirpsta 

 pH rodiklis: neutralus 

 Klampumas: nenaudojama 

 

10. Stabilumas ir reaktyvumas 

 Terminis skilimas, vengtinos sąlygos: tinkamai naudojant, produktas neskyla (žr. 7 sk.). 

 Pavojingi skilimo produktai: nėra 

 

11. Toksikologinė informacija 

Produktas nėra ištirtas, bet suklasifikuotas pagal pavojingų medžiagų įstatymo apskaičiavimo metodą. 

Laikantis darbo higienos reikalavimų ir saugos taisyklių, produktas nesukelia sveikatai pavojingo 

poveikio. 

 

12. Ekologinė informacija 

Nėra duomenų apie ruošinį. Neišpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą.  

 

13. Atliekų tvarkymas 

 Produktas: sutvarkyti pagal potvarkius. 

 Europos atliekų katalogas:  



Saugos duomenys 
pagal 91/155/ EB – ISO 11014-1  

 

Atspausdinta: 2003 10 13                                                                           Pataisyta: 2003 09 02 

17 09 04 mišrios statybos ir griovimo darbų atliekos, išskyrus tas, kurios išvardytos 17 09 01, 17 09 

02 ir 17 09 03. 

 Neišvalytos pakuotės: perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės. 

 

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 IATA-DGR: 

 ICAO/IATA klasė: - 

 

15. Teisinė reglamentacija ir informacija, nurodyta preparato pakuotės etiketėje 

 Ženklinimas pagal ES direktyvas: produkto pagal ES direktyvas, pavojingų medžiagų įstatymą 

ženklinti nebūtina. 

 Vietinė reglamentacija:  

 Klasifikacija pagal įmonių saugumo potvarkį: nėra 

 Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė: 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 05 20 saugos duomenys. 

Pakeisti punktai: 1, 3, 12 ir 13. 


