SAUGOS DUOMEN KORTEL

Gaminio pavadinimas:

mira 3110
mira 3130
mira 3600
mira 5015
mira 6802

unifix
superfix
multicrete
block glue
cemcoat baltas
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2. Sud ties/ Sud tini dali informacija:
Sud tin s dalies pavadinimas

Sud ties %

Portlando cementas, baltas
20-50
Plautas kvarcinis sm lis (<2% kvarco dulki ) 40-70
Plastiko polimerai
1-7

Klasifikacija
Xi; R37/38-41

3. Kenksmingumo identifikacija:
Gaminio sud tyje yra cemento, kuris turi od dirginan i (ypatingai
s lytyje su vandeniu) ir kv pavimo trakt dirginan i savybi .

4. Pirmosios pagalbos priemon s:
kv pus:

Išveskite nukent jus j gryn or . Jeigu simptomai nepraeina,
kreipkit s medicinin s konsultacijos.

S lytyje su oda:
Nuvilkite užterštus drabužius. Gerai plaukite od su vandeniu ir muilu.
Po plovimo naudokite rieb rank krem . Jeigu simptomai nepraeina,
kreipkit s medicinin s konsultacijos.
Patekus akis:
Plaukite dideliu vandens kiekiu mažiausiai 15 minu i . Jeigu
simptomai nepraeina, kreipkit s medicinin s konsultacijos.
Nurijus:

Neskatinkite v mimo. Gerkite vandens arba pieno ir nedelsdami
kreipkit s medicinos staig .

5. Priešgaisrin s priemon s:
Gaminys yra nedegus.

6. Priemon s esant nutek jimui:
Didelius nutek jimo kiekius surinkite siurbliu. Venkite dulki
paplitimo. Atliek utilizavimas - vadovaujantis vietos atliek
utilizavimo taisykl mis. Ži r kite taip pat 8 ir 13 skyrelius.

7. Naudojimo ir laikymo s lygos:
Venkite tiesioginio s ly io su gaminiu, ypatingai sumaišius su
vandeniu. D v kite apsaugines pirštines. Ži r kite 8 skyrel .
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Jeigu darbo metu susidaro dulki , naudokite tinkam kv pavimo tak
apsaug . Ži r kite 8 skyrel .
Gaminys turi b ti laikomas vaikams neprieinamoje vietoje uždarytame
gamintojo konteineryje. Atidaryta pakuot turi b ti sunaudojama kuo
grei iau.

8. Apsauga nuo galimo poveikio /Asmens apsaugos priemon s:
Toliau pateiktos sud tin s dalys turi ribin sud ties reikšm :
Kvarco dulk s – iš viso
Kvarco dulk s – kv piamos

0,3 mg/m³
0,1 mg/m³

Rekomenduotina asmens apsauga, jeigu reikia:
Kv pavimo tak apsauga:
Gumin puskauk /P2 filtras

Rank apsauga:
Gumin s arba PVC pirštin s

Aki apsauga:
Akiniai/skydelis

9. Fizin s ir chemin s savyb s:
B vis:
Milteliai
Kvapas:
pH:
Užvirimo temperat ra:
Lydimosi temperat ra:
Gar sl gis (20º):
Santykinis tankis:
-

Tirpumas vandenyje:
n-oktanolio/vandens koeficientas: Užsiliepsnojimo temperat ra:
Savaime užsidegantis:
Sprogumo savyb s:
Klampumas:
Kiti duomenys:
-

-: Reiškia, kad duomenys nepateikti arba nerelevantiški

10. Stabilumas ir reakcin geba:
S lytyje su stipriomis r gštimis išsiskiria anglies dvideginis ir gaminys
praranda geb sutvirt ti. Kiet ja s lytyje su vandeniu.

11. Toksikologin informacija:
kv pus:

Dulki kv pimas gali sukelti stipr sudirgim nosyje, gerkl je ir
kv pavimo takuose.

S lytyje su oda:
S lytis su oda gali sukelti stipr sudirgim ir galim op atsiradim ,
ypatingai sumaišius su vandeniu.
Patekus akis:
Stiprus aki sudirgimas, galimas rimto aki pažeidimo pavojus.
Nurijus:

Gali sukelti stipr sudirgim ir opas skrandyje bei virškinimo trakte.
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12. Ekologin informacija:
Atitinkami ekologiniai duomenys, klasifikuojantys komponentus pagal
aplinkosaugos reikalavimus, nepateikti.

13. Atliek utilizavimo reglamentavimas:
Gaminio atliekos utilizuojamos vadovaujantis bendrosiomis valstyb s
taisykl mis. Atliek transportavimas: ži r kite taip pat 14 skyrel .

14. Transportavimo informacija:
Gaminys nelaikomas pavojingu transportavimo metu.

15. Reglamentuojanti informacija:
sp jamoji etiket ant konteinerio (gaminio klasifikacija):
Dirgina kv pavimo tak sistem ir od (R37/38)
Rimto aki sužalojimo pavojus (R41)
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje (S2)
Ne kv pkite dulki (S22)
Dirginantis
Š ly io atveju nedelsdami plaukite dideliu vandens kiekiu, kreipkit s
medicinin s konsultacijos (S26)
D v kite aki /veido apsaug (S39)
Nurijus nedelsdami kreipkit s medicinin s konsultacijos ir parodykite
pakuot arba etiket (S46)

Pritaikymo apribojimas: Duomenys nepateikti
Specialus pasiruošimas/apmokymo reikalavimai: Duomenys nepateikti

16. Kita informacija
Atnaujinta: pirmasis puslapis, 2 puslapis.
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