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Saugos duomenų lapas
Spausdinimo data 2010-04-15

pagal 1907/2006/EB direktyvos 31 straipsnį
pagal 1907/2006/EB direktyvos 31 straipsnį

Peržiūros data 2011-05-16

Versijos numeris 66

1 Cheminės medžiagos / mišinio ir bendrovės / įmonės identifikavimas
• Produkto identifikatorius
• Prekybinis pavadinimas: STAUF VDP-130
• Cheminės medžiagos / preparato nustatyti naudojimo būdai Gruntas / pasluoksnis
• Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją
• Gamintojas:
STAUF Klebstoffwerk GmbH
Oberhausener Strasse 1 57234
Wilnsdorf, Germany (Vilnsdorfas, Vokietija)
+49-(0)2739-301-0
+49-(0)2739-301-200
• Pagalbos telefono numeris: STAUF, Wilnsdorf, +49-2739-301-0

2 Galimi pavojai
• Cheminės medžiagos ar mišinio klasifikavimas
• Klasifikavimas pagal direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EB Netaikoma.
• Informacija apie ypatingus pavojus žmogui ir aplinkai:
Produkto nereikia žymėti pagal skaičiavimo metodiką, pateiktą „ES bendrųjų preparatų klasifikavimo gairių“
naujausioje galiojančioje versijoje.
• Klasifikavimo sistema:
Klasifikuojama remiantis naujausiais ES sąrašais, bendrovės duomenimis ir literatūra.
• Ženklinimo elementai
• Ženklinimas pagal ES gaires:
Dirbant su chemikalais, laikytis bendrųjų saugos reikalavimų.
Pagal ES direktyvas ir Potvarkį dėl pavojingų medžiagų (Vokietijos GefStoffV) identifikavimo reikalavimai
produktui netaikomi.
• Kitos pavojai
• PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
• PBT: netaikoma.
• vPvB: netaikoma.

3 Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis
• Cheminė medžiaga: mišiniai
• Aprašymas: žemiau išvardytų medžiagų mišinys su nepavojingais priedais.
• Pavojingos sudedamosios dalys: nėra.
• Papildoma informacija: nurodytų rizikos frazių formuluotes žr. 16 skirsnyje.

4 Pirmosios pagalbos priemonės
• Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
• Bendroji informacija: jokios ypatingos priemonės nereikalingos.
• Įkvėpus: išvesti nukentėjusįjį į gryną orą; esant nusiskundimams, kreiptis į gydytoją.
• Patekus ant odos: paprastai produktas neerzina odos.
• Patekus į akis: skalauti atmerktas akis tekančiu vandeniu kelias minutes.
• Nurijus: simptomams nepraėjus, kreiptis į gydytoją.
• Informacija gydytojui:
• Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Daugiau reikšmingos informacijos nėra.
• Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Daugiau reikšmingos informacijos nėra.

(Tęsinį žr. 2 psl.)
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5 Priešgaisrinės priemonės
• Gesinimo priemonės
• Tinkamos gesinimo priemonės:
CO2, milteliai ar vandens purslai. Didesnius gaisrus gesinti vandens purslais ar alkoholiui atspariomis putomis.
• Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Daugiau reikšmingos informacijos nėra.
• Patarimai gaisrininkams
• Apsaugos priemonės: jokios ypatingos priemonės nereikalingos.

6 Avarijų likvidavimo priemonės
• Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Nereikalingos.
• Ekologinės atsargumo priemonės:
Skiesti dideliu kiekiu vandens.
Neleisti produktui patekti į kanalizacijos sistemas / paviršinį ar gruntinį vandenį.
• Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Užpilti skysčius surenkančiomis medžiagomis (smėliu, diatomitu, rūgštiniais rišikliais, universaliais rišikliais,
pjuvenomis).
• Nuorodos į kitus skirsnius
Neišsiskiria jokios pavojingos medžiagos.
Informacijos apie saugų naudojimą žr. 7 skirsnyje.
Informacijos apie asmens apsaugą žr. 8 skirsnyje.
Informacijos apie atliekų tvarkymą žr. 13 skirsnyje.

7 Naudojimas ir sandėliavimas
• Naudojimas:
• Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Jokios ypatingos priemonės nereikalingos.
Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
• Informacija apie gaisro ir sprogimo prevenciją: jokios ypatingos priemonės nereikalingos.
• Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
• Sandėliavimas:
• Reikalavimai, keliami sandėliavimo patalpoms ir talpykloms: jokie ypatingi reikalavimai nekeliami.
• Informacija apie sandėliavimą kartu su kitomis medžiagomis: nereikalinga.
• Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas: saugoti nuo šalčio.
• Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Daugiau reikšmingos informacijos nėra.

8 Poveikio prevencija / asmens apsauga
• Papildoma informacija apie techninių priemonių konstrukciją: daugiau duomenų nėra, žr. 7 skirsnį.
• Kontrolės parametrai
• Sudedamosios dalys su ribinėmis vertėmis, kurias reikia stebėti darbo vietoje:
Produkto sudėtyje nėra reikšmingo kiekio medžiagų su ribinėmis vertėmis, kurias reikia stebėti darbo vietoje.
• Papildoma informacija: gamybos metu buvo remtasi turėtais sąrašais.
• Poveikio kontrolė
• Asmens apsaugos priemonės:
• Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: nereikalingos.
• Rankų apsaugos priemonės:
• Pirštinių medžiaga Butilo guma, BR.
• Prasiskverbimo pro pirštinių medžiagą laikas
Tikslų prasiskverbimo laiką nustato apsauginių pirštinių gamintojas; ši trukmė turi būti apie 15 min.

(Tęsinį žr. 3 psl.)
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• Akių apsauginės priemonės: pripylimo metu rekomenduojama būti su apsauginiais akiniais.
• Kūno apsauginės priemonės: apsauginiai darbo drabužiai.

(2 psl. tęsinys)

9 Fizinės ir cheminės savybės
• Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

• Bendroji informacija

• Agregatinė būsena:
Pavidalas:
Spalva:
• Kvapas:
• Kvapo slenkstis:

Skystis
Žalia
Specifinis
Nenustatyta

• pH vertė esant 20°C:

7.8

• Būsenos pasikeitimas
Lydymosi temperatūra / lydymosi
temperatūrų intervalas:
Virimo temperatūra / virimo
temperatūrų intervalas:
• Pliūpsnio temperatūra:

Nenustatyta
100°C
Netaikoma.

• Užsidegimo temperatūra:
Skilimo temperatūra:

Nenustatyta

• Savaiminis užsidegimas:

Produktas nėra savaime užsidegantis

• Sprogimo pavojus:

Produktas nekelia sprogimo pavojaus

• Sprogumo ribos:
Apatinė:
Viršutinė:

Nenustatyta
Nenustatyta

• Garų slėgis esant 20°C:

23 hPa

• Tankis esant 20°C:
• Santykinis tankis
• Garų tankis
• Garavimo greitis

1,01 g/cm

3

Nenustatyta
Nenustatyta
Nenustatyta
• Tirpumas vandenyje / maišumas su vandeniu: Lengvai susimaišantis
• Atskyrimo koeficientas (n-oktanolis / vanduo): Nenustatyta
• Klampa:
Dinaminė esant 20°C:
Kinematinė:
Organiniai tirpikliai:
Vanduo:
Kietosios medžiagos:
• Kita informacija

100 mPas
Nenustatyta
0,0 %
87,5 %
12,4 %
Daugiau reikšmingos informacijos nėra

10 Stabilumas ir reakcingumas
• Reakcingumas:
• Cheminis stabilumas
• Šiluminis skilimas / vengtinos sąlygos: neskyla, jei naudojamas pagal specifikacijas.
• Pavojingų reakcijų galimybė Pavojingos reakcijos nežinomos.
• Vengtinos sąlygos Daugiau reikšmingos informacijos nėra.
• Nesuderinamos medžiagos: daugiau reikšmingos informacijos nėra.

(Tęsinį žr. 4 psl.)
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Pavojingi skilimo produktai: pavojingi skilimo produktai nežinomi.

11 Toksikologinė informacija
• Informacija apie toksinį poveikį
• Ūmus toksiškumas:
• Pirminis dirginantis poveikis:
• odai: dirginančio poveikio nėra.
• akims: dirginančio poveikio nėra.
• Jautrinimas: jautrinantis poveikis nežinomas.
• Papildoma toksikologinė informacija:
Produktas neklasifikuojamas pagal skaičiavimo metodiką, pateiktą „ES bendrųjų preparatų klasifikavimo gairių“
naujausioje versijoje.
Remiantis mūsų patirtimi ir mums pateikta informacija, produktas neturi jokio pavojingo poveikio, jeigu yra
naudojamas ir tvarkomas pagal specifikacijas.

12 Ekologinė informacija
• Toksiškumas
• Toksiškumas vandens organizmams: daugiau reikšmingos informacijos nėra.
• Patvarumas ir skaidomumas Daugiau reikšmingos informacijos nėra.
• Elgsena ekosistemose:
• Bioakumuliacijos potencialas Daugiau reikšmingos informacijos nėra.
• Judrumas dirvožemyje Daugiau reikšmingos informacijos nėra.
• Papildoma ekologinė informacija:
• Bendrosios pastabos:
Pavojingumo vandeniui klasė 1 (Vokietijos Reglamentas) (saviįvertinimas): šiek tiek pavojingas vandeniui.
Neleisti neskiestam produktui ar dideliam produkto kiekiui patekti į gruntinį vandenį, lietaus kanalizacijos ar
kanalizacijos sistemas.
• PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
• PBT: netaikoma.
• vPvB: netaikoma.
• Kitas nepageidaujamas poveikis Daugiau reikšmingos informacijos nėra.

13 Atliekų tvarkymas
• Atliekų tvarkymo metodai
• Rekomendacija Mažesnius kiekius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
• Panaudota pakuotė:
• Rekomendacija: Tvarkyti pagal oficialius reikalavimus.
• Rekomenduojamos valymo priemonės: Vanduo, jeigu reikia, kartu su kitomis valymo priemonėmis.

14 Informacija apie gabenimą
• Sausumos transportas ADR/RID (tarptautinis)
• ADR/RID klasė
• Jūrų transportas IMDG:
• IMDG klasė:
• Jūros teršalas:
ne.
• Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:
• ICAO/IATA klasė:
• Specialios atsargumo priemonės naudotojams Netaikoma.

(Tęsinį žr. 5 psl.)
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• Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą Netaikoma.

15 Informacija apie reglamentavimą
• Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
• Nacionaliniai teisės aktai:

• Pavojaus vandeniui klasė: pavojaus vandeniui klasė 1 (saviįvertinimas): šiek tiek pavojingas vandeniui.
• Cheminės saugos vertinimas: cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 Kita informacija
Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis. Pateikta informacija jokiu būdu
neturėtų būti laikoma garantija, užtikrinančia kurias nors konkrečias produkto savybes. Be to, pateiktos informacijos
pagrindu negali būti sudaromi jokie teisiškai galiojantys sutartiniai santykiai.
• MSDL ruošiantis skyrius: Technikos skyrius.
• Kontaktinis asmuo: Dr. Frank Gahlmann +49-(0)2739-301165 gahlmann@stauf.de

