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1. Medžiagos/ gaminio ir firmos pavadinimas 

 Gaminio duomenys 

 Prekės pavadinimas: Histolith Kalkschlämme 

 Paskirtis: dengiamoji medžiaga  

 Gamintojas/ tiekėjas 

Caparol Farben  Lacke Bautenschutz GmbH  

Roßdörfer Str. 50,  64372 Oberramštatas 

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

Internetas: www.caparol.de ; www.caparol.lt  

UAB „Caparol Lietuva“ 

Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius 

Lietuva 

Naujosios federacinės žemės: tel. 030/63946252, faks. 030/63946400 

 Informacijos tarnybos: 

Techninė konsultacija: tel. 06154/71-1710, faks. 06154/71-1351 

tech-auskunft@caparol.de  

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

 

2.Galimi pavojai 

 Pavojaus rūšis: Xi dirginanti 

 Ypatingi nurodymai dėl pavojingumo žmogui ir aplinkai:  

R 41 Gali stipriai pažeisti akis  

 

3. Sudėtis/ sudėtinės dalys 

 Cheminė charakteristika 

 Aprašymas: vandeningas kalkių skiedinys kalkių hidrato ( kalcio hidrocido) ir 

mineralinių užpildų pagrindu. 

 Pavojingos sudėtinės medžiagos: 

CAS: 1305-62-0                 kalcio hidroksidas                                                      > 10-20 % 

EINECS:215-137-3      Xi; R 38-41 

Papildomos nuorodos: žr., 8 skyrių 

 

4. Pirmosios pagalbos priemonės 

 Patekus ant odos: suteptus bei sušlapusius drabužius iškart nusivilkti. Sudrėkusią odą 

kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu arba specialiąja valymo priemone. Nenaudoti tirpiklių ir 

skiediklių.  

 Patekus į akis: akis, patempus vokus, mažiausiai 10 min. minčių plauti švariu, tekančiu 

vandeniu, kreiptis  į gydytoją. 

 Prarijus: Neskatinti vėmimo, iškart kreiptis į gydytoją! Gerti daug vandens mažomis 

porcijomis. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti etiketę arba pakuotę. 

 

5. Gaisro gesinimo priemonės 

http://www.caparol.de/
http://www.caparol.lt/
mailto:tech-auskunft@caparol.de
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 Tinkamos gesinimo priemonės: nenaudojama. 

 Ypatingi saugos reikmenys: nereikalingi. 

 

6. Priemonės, netyčia išpylus gaminį: 

 Asmens saugos priemonės: vengti patekimo į akis, ant odos. Pasirūpinti geru vėdinimu.. 

 Gamtos apsaugos priemonės: Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją.Užteršus upes, ežerus 

arba nutekamųjų vandenų kanalus, būtina pranešti atitinkamoms įstaigoms pagal vietinius 

įstatymus. 

 Valymo/ surinkimo metodai: ant išsiliejusio produkto užpilti nedegios, skysčius 

sugeriančios medžiagos (smėlio, žemės, diatomito, vermikulito), susemti į specialius indus ir 

sutvarkyti pagal vietinius potvarkius. Patartina valyti valymo priemonėmis ir nenaudoti 

tirpiklių. 

 

7.  Naudojimas ir laikymas 

 Naudojimas 

 Nurodymai, kaip saugiai dirbti: naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. 

 Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sprogimo: nereikia jokių ypatingų priemonių. 

 Laikymas 

 Reikalavimai sandėliams ir indams: 

Saugoti kad nesusigertų į žemę. 

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas. 

Atidarytus indus sandariai uždaryti ir laikyti stačiai, kad neišsipiltų  

 Sandėliavimas su kitomis medžiagomis: 

Nelaikyti kartu su rūgštimis. 

 Kitos laikymo sąlygos: visada laikyti pakuotėse, kurios atitinka originalias. Laikykitės 

nuorodų ant etiketės. Produktą laikyti gerai vėdinamoje, sausoje vietoje, kur temperatūra turi 

būti 5-20 °C. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.  

 Sandėlių klasė: - 

 

8. Ekspozicijos ribojimas ir asmeniniai saugos reikmenys 

 Techninės saugos priemonės: jokių kitų duomeų, žr. 7 punktą. 

 Preparato poveikio ribojimas ir darbuotojų saugos priemonės  

Produkte nėra pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribinės 

koncentracijų vertės darbo aplinkos ore.  

 Asmeniniai saugos reikmenys 

 Bendros apsaugos ir higienos priemonės: 

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Suteptus, šlapius darbužius nedelsiant 

nusivilkti. Prieš pertraukas ir baigus dirbti, nusiplauti rankas. Vengti patekimo į akis ir ant 

odos. 

 Kvėpavimo takams apsaugoti: esant blogam vėdinimui, dengiant purškimo būdu.  

BG atmena: sertifikuotos kvėpavimo takų apsaugos priemonės (BGR 195 ( iki šiol ZH 1/606). 

 Rankoms apsaugoti: mūvėti šarmui atsparias  pirštines. Laikytis apsauginių pirštinių 

naudojimo taisyklių (BGR 195 (lig šiol: ZH 1/706). 
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 Akims apsaugoti: apsauginiai akiniai, antveidis. 

 Kūnui apsaugoti: vilkėti uždarus darbo drabužius 

 

9. Fizikinės ir cheminės savybės 

 Būvis: skystas 

 Spalva: priklauso nuo produkto 

 Kvapas: būdingas silpnas 

 Būvio kaita 

Virimo taškas/ virimo diapazonas: 100
 o
C (Išvestinė vertė)    

 Pliūpsnio temperatūra: nenaudojama 

 Užsidegimas: gaminys pats savaime neužsidega 

 Sprogimo pavojus: gaminys yra nesprogus 

 Garų slėgis (tirpiklio komponentas) esant 20
o
C: 23 hPa (Išvestinė vertė) 

 Tankis: esant 20 
o 
C   apie 1,7 g/cm

3 
( DIN 53217) 

 Tirpumas/ maišymasis su vandeniu: maišosi 

 pH rodiklis: esant 20 
o 
C   ˃11  

 Klampumas: tirštai skystas 

 

10.  Stabilumas ir reaktyvumas 

 Termiškasis skilimas/ vengtinos sąlygos: laikantis rekomenduojamų nurodymų kaip 

gaminį laikyti ir naudoti, gaminys neskyla. 

 Vengtinos sąlygos ir medžiagos: stipri egzoterminė reakcija su rūgštimis. 

 Pavojingi skilimo produktai: Esant aukštai temperatūrai, gali atsirasti pavojingų skilimo 

produktų: anglies dioksidų, anglies monoksidų, dūmų 

 

11. Toksiškumas 

nėra duomenų apie ruošinį. 

 Ūmus toksiškumas: 

 Klasifikacija pagal LD/LC50 vertę 

1305-62-0  kalcio  hidroksidas 

Per burną LD50 7430 mg/kg ( žiurkė) 

 Pirminis dirginimas: 

 Oda: dirgina odą ir gleivinę. 

 Akys: stipriai dirgina, gali stipriai pažeisti akis. 

 Papildomos nuorodos: nustatyta, kad gaminys pagal paskutinės redakcijos bendrą ES 

ruošinių klasifikavimo direktyvą yra pavojingas, medžiaga yra: 

Dirginanti. 

 

12. Gamtos apsauga 

Nėra duomenų apie paruošimą. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, neleisti susigerti į 

žemę.  
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13. Atliekų sutvarkymas 

  

Skysto gaminio negalima sutvarkyti kartu su buitinėmis šiukšlėmis. Saugokite, kad nepatektų 

į kanalizaciją/ vandens telkinius arba nesusigertų į žemę.   

Patarimas:skystus medžiagos likučius sukietinti ir sutvarkyti kaip statybines atliekas arba 

kaip į buitines šiukšles panašias namudininkų atliekas. 

 Europos atliekų katalogas 

08 01 11: dažų ir emalių likučiai, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų. 

 Neišvalytos pakuotės: perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės. Nesukietėję medžiagos 

likučiai sutvarkomi kaip gaminys. 

 

14. Transportas 

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

 ADR/ RID - GGVS/ E klasė: - 

 Krovinio pavadinimas:  

 Ypatinga instrukcija: - 

 Jūrų transportas IMDG/GGVSee:  

 IMDG/GGVSee klasė: - 

 Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR: 

 ICAO/IATA klasė: - 

 

15. Potvarkiai 

 Apibūdinimas pagal EEB direktyvas: gaminys paženklintas ir suklasifikuotas   pagal ES 

direktyvas/ pavojingų medžiagų įstatymą. 

 Santrumpa ir gaminio pavojingumo rūšis: Xi dirginanti 

 Pavojingos medžiagos, kurias būtina nurodyti etiketėje: cementas. 

 R frazės 

41 Gali stipriai pažeisti akis. 

 S frazės 

2 Saugoti nuo vaikų. 

23 Neįkvėpti garų, aerozolio. 

26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 

28 patekus ant odos tuoj pat nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. 

37/39 Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 

46 Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę 

 Klasifikacija pagal įmonės saugos įstatymą: - 

 Pavojingumo vandens ekosistemoms klasė: WGK1: vandens ekosistemoms mažai 

pavojingas. 

 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. 

Profesinės sąjungos taisyklės - PST 192 akių ir veido apsaugos priemonių naudojimas. 
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Profesinės sąjungos atmena: „Apsauginių pirštinių naudojimas“ (BGR 195 (lig šiol: ZH 

1/706). 

Profesinės sąjungos atmena: M 004 dirginančios/ ėsdinančios medžiagos. 

Profesinės sąjungos atmena: A 023 rankų ir odos apsauga. 

 

16. Kiti duomenys 

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

Vartotojo darbo sąlygos yra labai individualios, todėl neįmanoma 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. 

Daryti saugos duomenų lapų pakeitimai: 2009 01 18 

Keisti punktai: 2, 3, 8, 9, 11 ir 15 

 Svarbios R frazės 

38 Dirgina odą. 

41 Gali stipriai pažeisti akis. 


