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1. Cheminės medžiagos, preparato ir gamintojo pavadinimas 

 
1.1 Prekės pavadinimas             Capatect-Ceratherm Fugenschlämme 083 
 
1.2 Medžiagos arba mišinio naudojimas ir patarimai, kur jų nenaudoti 
 
Paskirtis                                         Skiedinys 
 
1.3 Tiekėjas, pateikiantis saugos duomenis 
Firma                                             Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH 
                                                       Roßdörfer Straße 50 
                                                       64372  Ober Ramštatas  
Telefono nr.:                                   +496154710; +370 5 2602015; 
Telefaks.:                           +49615471222; +370 5 2639283; 
 Internetas:                                      www.caparol.de; www.caparol.lt ;                
1.4 Skubi konsultacija:                 0049(0)6154/71-202    sds@daw.de 

 

2. Galimi pavojai 

 
2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikavimas  
      Klasifikavimas (EB) Nr. 1272/2008 
      Odos dirginimas, 2 kategorija  H315: dirgina odą; 
      Smarkūs akių pažeidimai, 1 kategorija: H318: smarkiai pažeidžia akis. 
      Klasifikavimas (67/548/EEB, 1999/45/EB) 
      Dirginanti:   R38: dirgina odą; 
   R41: gali smarkiai pažeisti akis. 
 
2.2 Ženklinimo elementai 
      Ženklinimas pagal klasifikavimą  (EB) Nr. 1272/2008 
 
      Pavojaus piktogramos:   

 
      Signalinis žodis: pavojus; 
      Pavojaus nuorodos: H315: dirgina odą; 
  H318: smarkiai pažeidžia akis; 
      Saugos nuorodos: prevencija:  
  P260 neįkvėpti dulkių, garų; 
  P262 saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių; 
  P281 naudoti asmenines apsaugos priemones, kaip reikalaujama; 
  reakcija: 
  P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS 
  Keletą minučių atsargiai  plauti vandeniu. Jei yra galimybė, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti. 
 
      Ženklinimas pagal klasifikavimą (1999/45/EB) 
      Pavojaus piktogramos: 

   
        Dirgina 
      R frazės:  R38 Dirgina odą; 
       R41 Gali smarkiai pažeisti akis; 
      S frazės:  S22 Neįkvėpti dulkių; 
  S25 Vengti patekimo į akis 
  S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją; 
  S37/39 Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones; 
      Ypatingi nurodymai: tik profesionaliam naudojimui.  
  
 2.3 Kiti pavojai 

      3. Sudėtis, duomenys apie komponentus 

 
3.2 Mišiniai 
       

Cheminis 
pavadinimas 

CAS  Nr. 
EB Nr. 

Registracijos numeris 

Klasifikacija 
(67/548/EEB) 

Klasifikacijas 
(pagal EB reglamentą 

Nr. 1272/2008) 

Koncentracija 
(%) 

 
Cementas, portlando  

 
65997-15-1  
266-043-4  

 

 
Xi; R38-R41 

  
>= 20 - < 25 

Pilnus R frazių ir saugos nuorodų vertimus rasite 16 skyriuje.  

http://www.caparol.de/
http://www.caparol.lt/
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4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės 

 
4.1 Pirmosios pagalbos priemonės  
      Bendrosios nuorodos: nukentėjusįjį išvesti iš pavojingos vietos. Nereikia jokių ypatingų pirmosios pagalbos priemonių.  
      Įkvėpus: nukentėjusįjį išvesti į gryną orą. Simptomams nepraėjus, kreiptis į gydytoją. 
      Patekus ant odos: suteptus, sudrėkusius drabužius, batus nedelsiant nusivilkti. Odą gerai nuplauti  dideliu kiekiu vandens ir muilu.  
      Simptomams nepraėjus, kreiptis į gydytoją. 
      Patekus į akis: išimti kontaktinius lęšius. Akis nedelsiant (per pirmąsias 15 min.) praplauti vandeniu. 
      Prarijus: neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną ir gerti daug vandens. Netekusiajam sąmonės nieko  
      neduoti per burną. 
 
4.2 Svarbiausi ūmūs ir vėliau pasireiškiantys simptomai. 
 
4.3 Skubi gydytojų pagalba arba specialus gydymas. 
 

5. Priešgaisrinės priemonės 

 
5.1 Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: pasirenkamos atsižvelgiant į susidariusią padėtį. 
      Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: stipri vandens srovė. 
5.2 Ypatinga grėsmė, kurią gali sukelti medžiaga, jos degimo produktai arba susidariusios dujos: gaisrui gesinti naudotą vandenį  
      neišpilti į nuotekas ar tekančius vandenis. 
5.3 Gaisro gesinimo nuorodos 
      Specialieji saugos reikmenys gesinant gaisrą: gaisro metu, jei reikia, naudoti specialias kvėpavimo takų apsaugos priemones,  
      izoliuojamąją dujokaukę. 
      Kita informacija: Įprastos priemonės kilus gaisrui. 
 

6. Avarijų likvidavimo priemonės 

 
6.1 Darbuotojų apsaugos priemonės:  vengti dulkių susidarymo. Pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Laikytis 7 ir 8 sk. paminėtų  
      saugos priemonių. 
6.2 Aplinkos apsaugos priemonės: neišpilti į kanalizaciją. Užteršus upes, ežerus ar nuotekų kanalizaciją, pranešti aplinkosaugos  
      tarnyboms.  
 6.3 Valymo metodai ir medžiagos: . Sutvarkyti mechaniniu būdu. Sunaikinti atiduodama supylus į tinkamus ir uždarytus indus. 
6.4 Nuorodos 
 

7. Naudojimas ir laikymas 

 
7.1 Nurodymai, kaip saugiai naudoti: pasirūpinti, kad nebūtų viršytos poveikio darbo vietoje (AGW) ribos. Vengti dulkių susidarymo.  
      Vengti patekimo į akis, ant odos. 
      Nurodymai, kaip išvengti gaisro, sprogimo: naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Vengti dulkių. Jokių ypatingų priemonių. 
7.2 Saugus sandėliavimas, atsižvelgiant į medžiagų suderinamumą 
      Reikalavimai sandėliams ir pakuotėms:  laikyti gamintojo pakuotėse. Pakuotes laikyti gerai vėdinamose, vėsiose  vietose.  
      Laikytis nuorodų ant etiketės. 
      Sandėliavimas su kitomis medžiagomis: laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų. Vengti susijungimo su vandeniu. Nelaikyti  
       kartu su  rūgštimis. 
7.3 Kiti nurodymai: vandeninė cemento suspensija veikia šarmiškai. 
 

8. Preparato poveikio ribojimas ir darbuotojų saugos priemonės 

 
8.1 Parametrai, kuriuos reikia kontroliuoti:  
       

Sudėtinės 
medžiagos 

CAS Nr. Vertės 
tipas 

Kontroliuojami parametrai Būklė Pagrindas 

 
cementas, 
portlando 

 
65997-15-1 

 
AGW 

 
5 mg/m

3
 

 

 
2006-12-01 

 
DE TRGS 900 

Kita informacija DFG: sveikatai kenksmingų medžiagų tikrinimas  (MAK komisija). 

 
8.2 Preparato poveikio ribojimas:  
      Techninės saugos priemonės: tvarkyti tik tokioje vietoje, kur yra vietinė ištraukiamoji ventiliacija (arba kita tinkama ventiliacija). 
      Asmeninės apsaugos priemonės: 
      Kvėpavimo takų apsauga: nereikia. 
      Rankų apsauga: esant ilgalaikiam ir pakartotiniam poveikiui, naudoti tinkamas pirštines. BG atmena: apsauginių pirštinių 
      naudojimas (BGR 195, lig šiol ZH 1/706).  BG atmena: A 023 Rankų ir odos apsauga. 
      Akių apsauga: apsauginiai akiniai. Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 192 Akių ir veido apsaugos priemonių naudojimas. 
      Odos ir kūno apsauga: apsauginiai drabužiai. 
      Higienos priemonės: vengti patekimo į akis ir ant odos. Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų. Suteptus drabužius, pirštines  
      po darbo nusivilkti ir išskalbti. Darant pertraukas darbo metu ar po darbo nusiplauti rankas. 
      Apsaugos priemonės: laikytis odos apsaugos nuorodų. PS atmena: M 004 dirginančios/ ėsdinančios medžiagos. 
      Preparato poveikio gamtai ribojimas 
      Bendrosios nuorodos: neišpilti į kanalizaciją. Užteršus upes, ežerus ar nuotekų kanalizaciją, pranešti aplinkosaugos tarnyboms. 
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9. Preparato fizikinės ir cheminės savybės 

 
9.1 Preparato fizikinių ir cheminių savybių duomenys 
      Forma: kieta 
      Kvapas: būdingas 
      pH reikšmė:  11,0  
      Lydymosi taškas: nenaudojama 
      Virimo taškas: nėra duomenų 
      Užsidegimo temperatūra:  nenaudojama 
      Tankis: 1,5600 g/cm

3
 

      Tirpumas vandenyje: netirpsta 
      Terminis skilimas: nėra duomenų. 
 
9.2 Kiti duomenys: 
      Ištekėjimo trukmė: 12,0 s, 4 mm, DIN 53211 
 

10. Stabilumas ir reaktingumas   

 
10.1 Reaktingumas:  nėra informacijos. 
10.2 Cheminis stabilumas: nėra informacijos. 
10.3 Pavojingos reakcijos: nežinomos.  
10.4 Vengtinos sąlygos: saugoti nuo ilgalaikio oro ir drėgmės poveikio. 
10.5 Vengtinos medžiagos: laikyti atokiai nuo rūgščių. Saugoti nuo drėgno oro, vandens poveikio. 
10.6 Pavojingi skilimo produktai: nėra pavojaus, laikantis sandėliavimo ir naudojimo taisyklių. 
 

11. Toksikologinė informacija 

11.1 Toksikologinio poveikio duomenys 
        Produktas 
        Ūmus toksiškumas per burną: nėra duomenų 
        Ūmus toksiškumas įkvėpus: nėra duomenų 
        Ūmus toksiškumas odai: nėra duomenų 
        Ėsdinantis, dirginantis poveikis odai: pagal ES klasifikavimo kriterijus produktas nedirgina odos. 
        Stiprus akių pakenkimas, sudirginimas: pagal ES klasifikavimo kriterijus produktas nedirgina akių. 
        Kvėpavimo takų, odos jautrinimas: nėra duomenų 
        Kita informacija: gali dirginti kvėpavimo takus, gleivinę. 

12. Ekologinė informacija 

12.1 Toksiškumas 
        Produktas 
        Toksiškumas žuvims: nėra duomenų 
        Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams: nėra duomenų 
12.2 Persistentiškumas ir skaidymasis 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas 
12.4 Mobilumas dirvoje 
12.5 PBT rezultatai ir vPvB įvertinimas 
12.6 Kitas kenksmingas poveikis 
        Produktas 
        Kitos ekologinės nuorodos: nėra duomenų 
 

13 Atliekų tvarkymas 

 
13.1 Atliekų tvarkymo būdai 
        Produktas: neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Negalima sutvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis. Tvarkoma pagal  
        vietinius potvarkius. 
        Neišvalytos pakuotės: atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo vietas. 
 

14. Duomenys apie gabenimą 

 
14.1 UN numeris  
        ADR 
        Nepavojingas krovinys 
        RID 
        Nepavojingas krovinys 
        IMDG 
        Nepavojingas krovinys 
        IATA 
        Nepavojingas krovinys 
 
14.2 UN siuntos pavadinimas  
        ADR 
        Nepavojingas krovinys 
        RID 
        Nepavojingas krovinys 
        IMDG 
        Nepavojingas krovinys 
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        IATA 
        Nepavojingas krovinys 
 
14.3 Transportavimo pavojų klasės: pagal  
        ADR 
        Nepavojingas krovinys 
        RID 
        Nepavojingas krovinys 
        IMDG 
        Nepavojingas krovinys 
        IATA 
        Nepavojingas krovinys 
 
14.4 Pakuotės grupė: pagal  
        ADR 
        Nepavojingas krovinys 
        RID 
        Nepavojingas krovinys 
        IMDG 
        Nepavojingas krovinys 
        IATA 
        Nepavojingas krovinys 
 
14.5 Pavojai ekologijai 
        ADR 
        Nepavojingas krovinys 
        RID 
        Nepavojingas krovinys 
        IMDG 
        Nepavojingas krovinys 
        IATA 
        Nepavojingas krovinys 
 
14.6 Ypatingos atsargumo priemonės naudotojams: nepavojingas krovinys pagal transportavimo instrukcijas. 
14.7 Masinių krovinių gabenimas pagal MARPOL sutarties 73/78 II priedą ir pagal IBC kodą. 
 

15. Teisinė reglamentacija 

 
15.1 Teisinė reglamentacija dėl medžiagos arba mišinio saugumo, sveikatos bei aplinkos apsaugos 
        Pavojų klasė pagal VbF: nenaudojama 
        Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė: 1 mažai kenksminga vandens ekosistemoms. 
        Produktų kodas (dažai ir emaliniai dažai)/ Giscode: ZP1 Cemento gaminiai,  mažai chromo (išsamesnė informacija:  
        www.wingis-online.de ). 
        Kitos nuorodos: 
        Darbo apribojimai pagal jaunimo darbo saugos taisykles (94/33/EB). 
        Darbo apribojimai besilaukiančioms ir maitinančioms motinoms (EB 92/85/ EEB). 
15.2 Medžiagos saugumo įvertinimas 
 

16. Kiti duomenys 

 
R frazės: 
R38 dirgina odą. 
R41 gali stipriai pakenkti akims. 
Pavojaus nuorodos: 
H315 sukelia odos dirginimą. 
H318 sukelia sunkų akių pažeidimą. 
Šie saugos duomenys atspindi šiandieninį mūsų žinių lygį. Ši informacija padės Jums susiorientuoti, kaip saugiai dengti saugos 
duomenyse nurodytą produktą, kaip jį laikyti, transportuoti ir sutvarkyti jo atliekas. Šių duomenų negalima taikyti kitiems produktams. Jei 
saugos duomenyse nurodytas produktas sumaišomas arba dengiamas su kitomis medžiagomis, tai šių saugos duomenų negalima 
pritaikyti naujai paruoštai medžiagai. 
REACH ir GHS/CLP informacija 
Teisės aktų reikalavimų pakeitimai pagal REACH reglamentą EB Nr 1907/2006) ir GHS arba CLP reglamentą ((EB) Nr. 1272/2008) bus 
įgyvendinti pagal mūsų įstatyminius įsipareigojimus. Mūsų saugos duomenys, atsižvelgiant į mūsų tiekėjų mums pateiktą informaciją, 
bus periodiškai tikslinami ir atnaujinami. Kaip įprasta, mes jus informuosime apie šiuos pakeitimus. 
 
Kalbėdami apie REACH norėtume pabrėžti, kad mes, kaip tolesnis naudotojas, neturime savo registracijų, bet remiamės mūsų tiekėjų 
informacija. Kai tik ji mums pateikiama, mes atitinkamai pakeičiame saugos duomenis. Tai gali būti padaryta priklausomai nuo gautų 
medžiagų registracijos termino pereinamuoju laikotarpiu, t. y. nuo 2010 01 12  iki 2018 06 01. 
 
Saugos duomenims pakeisti pagal GHS arba CLP reglamentą mišiniams arba preparatams taikomas pereinamasis laikotarpis iki 2015 
06 01. Kai tik gausime pakankamai informacijos iš mūsų tiekėjų, pereinamuoju laikotarpiu pakeisime savo saugos duomenis. 
 
 

http://www.wingis-online.de/

