Gyproc VARIO
Datu drošības lapa

Izveides datums: 10.10.2018
Datu drošības lapa sagatavota saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2015/830 no 2015. gada 28. maija

1. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma atpazīšana
1.1. Produkta identifikators:
Gyproc VARIO
1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi ko neiesaka izmantot:
Pildviela uz ģipša bāzes ģipškartona šuvēm un savienojumiem.
1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:
Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Wiener Neustädterstraße 63 A-2734 Puchberg, Austrija
Tālruņa Nr. +43 (0) 2636 2203-616
Fakss +43 (0) 2636 2203-625
Par drošības datu lapu atbildīgā persona:
Maya Eichhöbl
E-pasts: maya.eichhoebl@saint-gobain.com
1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests:112.
Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs.
Hipokrāta iela 2, Rīga, Latvija, LV-1079; strādā 24 h diennaktī. Tālr. nr. 67042473.

2. Bīstamības apzināšana
2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana:
Saskaņā ar CLP regulu (EK) Nr. 1272/2008.
Izstrādājums nav klasificēts kā bīstams.
2.2. Etiķetes elementi:
Saskaņā ar CLP regulu (EK) Nr. 1272/2008.
Nav marķēts.
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2.3. Citi apdraudējumi:
Putekļi - Lielā koncentrācijā var kairināt elpošanas sistēmu.
Āda - Ilgstoša saskare var radīt ādas sausumu.

3. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
3.1. Maisījums:
VARIO šuvju pildviela ir savienojumu un nebīstamu piedevu maisījums.
3.2. Bīstama sastāvdaļa:
Kalcija sulfāts2
CAS-Nr:

7778-18-9

EC-Nr:

231-900-3

Koncentrācija:

40–50 %-b.w.

Neklasificējas saskaņā ar CLP direktīvu (EK) Nr. 1278/2008

4. Pirmās palīdzības pasākumi
4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:
Vispārēja informācija:
Ja viela iekļūst acīs, nekavējoties sekojiet instrukcijai.
Ieelpojot:
Nodrošiniet svaiga gaisa pieplūdi. Ja trūkst elpas, nodrošiniet skābekli.
Bezsamaņā esošu personu novietojiet uz sāniem atslābinošā pozā un griežaties pēc medicīniskās palīdzības.
Saskarē ar ādu:
Nekavējoties nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni.
Ja vajadzīgs, izmantojiet ādas krēmu. Ja rodas ādas kairinājums, sazinieties ar dermatologu.
Saskarē ar acīm:
Izņemiet kontaktlēcas, skalojiet ar lielu daudzumu tīra ūdens vai nātrija hlorīda šķīdumu vismaz 15 minūtes,
noturot plakstiņus atvērtus. Meklējiet medicīnisko palīdzību.
Norijot:
Dzeriet daudz ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību.
4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:
Nav ziņu par specifiskiem simptomiem vai ietekmi.
4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:
Nav piemērojams.

5. Ugunsdzēsības pasākumi
5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi:
Piemērotie ugunsdzēsības līdzekļi:
Pielāgot apkārtējai videi.
Nepiemērotie ugunsdzēšanas līdzekļi:
Nav.
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5.2. Īpaša maisījuma izraisīta bīstamība:
Nav.
Aizsardzības līdzekļi ugunsdzēsējiem:
Nav.
5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem:
Produkts sacietē saskaroties ar ūdeni.

6. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos
6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:
Izvairieties no saskares ar acīm un ādu. Izmantojiet aizsargbrilles un cimdus.
Ievērojiet 7. un 8. iedaļā norādītos aizsardzības pasākumus.
6.2. Vides drošības pasākumi:
Neizliet kanalizācijā/virszemes ūdeņos/gruntsūdeņos. Ja nonāk ūdenstecēs, augsnē vai kanalizācijā, jāinformē
atbildīgās iestādes.
6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:
Savāciet izlieto produktu sausā veidā. Produkts sacietē saskaroties ar ūdeni (sk.13. iedaļu).
6.4. Atsauce uz citām iedaļām:
Aizsardzības pasākumi 8. iedaļā.
Utilizācija 13. Iedaļā.

7. Lietošana un uzglabāšana
7.1. Piesardzība drošai lietošanai:
Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Glabājiet konteineri cieši noslēgtu, lai izvairītos no putekļiem.
7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp, visu veidu nesaderība:
Norādījumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un eksploziju:
Turēt atstatus no aizdegšanās avotiem - atturēties no smēķēšanas.
Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm:
Uzglabāt sausā vietā un izvairīties no mitruma. Aizvērt atvērtus iepakojumus.
Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Nelietojiet vieglā metāla glabāšanas tvertnes.
Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra:
Istabas temperatūra.
7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i):
Ģipša bāzes pildviela ģipškartona šuvēm un savienojumiem.

8. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība
8.1. Pārvaldības parametri:

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803, Fakss: +371 67 322 933
www.gyproc.lv

Arodekspozīcijas robežvērtības saskaņā ar Austrijas Grenzwertverordnung 2007:
Kalcija sulfāts:
CAS Nr. 7778-18-9
MAC 5 R/10 R mg/m3 2x50 min (M)
Putekļi, inhalējami:
10 I / 20 I mg/m3
5 R / 1 0 R mg/m3
MAC Maksimāli pieļaujamā koncentrācija:
I Inhalējama;

R Respirējama

Iv Tūlītējā vērtība;

M Vidējā vērtība

8.2. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība:
Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi:
Ievērojiet vispārīgos ķīmisko vielu lietošanas aizsardzības pasākumus. Nedrīkst ēst vai dzert strādājot ar
produktu, nesmēķēt. Pēc darba ar produktu, skartās ādas vietas rūpīgi jānotīra. Sargāt no saskarsmes pārtikas
produktus un dzērienus. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu.
Elpvadu aizsardzība:
Izmantojiet putekļu aizsardzības maskas putekļainos vai nepietiekami vēdinātos apstākļos.
Ādas aizsardzība:
Ja ir sagaidāms kairinājums, izmantojiet aizsargcimdus. Plānojiet darbus, lai novērstu pastāvīgu aizsargcimdu
izmantošanu.
Acu aizsardzība:
Ja ir noplūdes riski, valkājiet cieši pieguļošas aizsargbrilles (EN 166).

9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības
9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām:
Izskats:

pulveris

Krāsa:

gandrīz balts

Smarža:

bez smaržas

Svarīga informācija par veselību, drošību un vidi:
Sadalīšanās temperatūra:
CaSO 4 x 1/4 H2O un H2O:

apmēram 140 °C

CaSO 4 un H2O:

apmēram 700 °C

CaO un SO3:

apmēram 1000 °C

Vērtība:

apm. 1100 kg/m3

Pie temperatūras:

20 °C

Blīvums:
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Šķīdība ūdenī:
Grūti šķīstošs:

4 g/l

pH vērtība:
Masai:

aptuveni 7

Pie temperatūras:

20 °C

9.2. Cita informācija:
Nav.

10. Stabilitāte un reaģētspēja
10.1. Reaģētspēja:
Materiāli, no kuriem jāizvairās: Materiāli nav zināmi.
10.2. Ķīmiskā stabilitāte:
Stabils normālos vides un paredzamos temperatūras un spiediena uzglabāšanas un apstrādes apstākļos.
10.3. Bīstamu reakciju iespējamība:
Sajaukšana ar nātrija karbonāta ūdens šķīdumu radīs oglekļa dioksīdu.
10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās:
Stabils ievērojot ieteicamos nosacījumus uzglabāšanai 7. iedaļā.
10.5. Nesaderīgi materiāli:
Nav zināmi.
Bīstami noārdīšanās produkti:
Noārdīšanās notiek temperatūrā virs 1450 °C iekš CaO un SO 3.

11. Toksikoloģiskā informācija
11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi:
Nav veikts toksikoloģiskais tests izstrādājumam.
LD/LC50 - galvenā komponenta kalcija sulfāta vērtība:
Akūta orālā toksicitāte:

LD 50 orāli, žurka*: > 1581 mg/kg (OECD 420)

Akūta toksicitāte ieelpojot:

LD 50 orāli, žurka*: > 2,61 mg/L (OECD 403)

Ādas kairinājums:

Trusis*: Nav kairinājuma (OECD 404)
*Komponents testēts uz dzīvniekiem.

Sensibilizācija:
Ietekme nav gaidāma.
Ietekmes informācija:
Kontaktā ar acīm, var izraisīt nopietnus acu bojājumus. Ilgstoša iedarbība izraisa ādas sausumu un kairinājumu.
Cita informācija:
Nav.

12. Ekoloģiskā informācija
12.1. Toksicitāte:
Nav pieejami dati par maisījumu.
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12.2. Noturība un spēja noārdīties:
Nav pieejami dati par maisījumu.
12.3. Bioakumulācijas potenciāls:
Nav pieejami dati par maisījumu.
12.4. Mobilitāte augsnē:
Nav pieejami dati par maisījumu.
12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:
Nav pieejami dati par maisījumu.
12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:
Produktu nedrīkst nopludināt ūdenī, kanalizācijā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Ūdens bīstamības klase 1
(pašnovērtējums): zema ūdens bīstamība.

13. Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu
13.1. Atkritumu apstrādes metodes:
Produktu nedrīkst nopludināt ūdenī, kanalizācijā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
Atkritumu kods:

31438 (ONORM 2100)

Atkritumu nosaukums:

Ģipša bāzes būvmateriāls

Eiropas atkritumu katalogs:
1708 (celtniecības materiāls uz ģipša bāzes).
Piezīme: Ierakstītie atkritumu kodi, kas ir saskaņā ar Eiropas atkritumu katalogu, jāsaprot kā ieteikums. Galīgais
lēmums jāpieņem, vienojoties ar reģionālo atkritumu pārstrādes uzņēmumu.
Iepakojums:
Tukšus iepakojumus var pārstrādāt.

14. Informācija par transportēšanu
14.1. ANO numurs:
Nav jāpiemēro.
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:
Nav jāpiemēro.
14.3. Transporta bīstamības klase (-es):
Nav jāpiemēro.
14.4. Iepakojuma grupa:
Nav jāpiemēro.
14.5. Vides apdraudējums:
Nav jāpiemēro.
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:
Nav jāpiemēro.
14.7. Transportēšana bez taras saskaņā ar MARPOL 73/78 II pielikumu un IBC kodeksu:
Nav jāpiemēro.
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15. Informācija par regulējumu
15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz maisījumiem:
Šī DDL atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) prasībām.
Austrija:
Produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar ChemV 1996. Marķēšana par bīstamu nav nepieciešama
saskaņā ar CLP regulu (EK) Nr. 1272/2008.
Vācija:
Ūdens bīstamības klase saskaņā ar VwVwS, 17.05.1999./2.pielikums.
WGK1 (maza bīstamības ietekme uz ūdeni).
15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums
Produkta drošības novērtējums nav pabeigts.

16. Cita informācija
Iepriekš minētā informācija raksturo tikai produkta drošības prasības un balstās uz šī brīža zināšanām. Informācija
paredzēta, lai sniegtu jums padomu par šajā drošības datu lapā minēto produktu drošu lietošanu, apstrādi,
transportēšanu un pārstrādi. Tā nav produkta īpašību garantija un tai nav likumīgu tiesību. Klasifikācija saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 1272/2008 ir balstīta uz atsevišķu sastāvdaļu novērtēšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr.
1272/2008 6. pielikumu un piegādātāja informāciju. Šī drošības datu lapa ir vācu valodas versijas tulkojums un
attiecas uz Austrijas tiesību aktu prasībām.
DDL izdevējs
Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Laboratory Puchberg
Wiener Neustädterstr. 63, 2734 Puchberg, Austrija
Tālrunis: +43 (0)2636 2203-616 Fakss: +43 (0)2636 2203-625
e-pasts: Labor.Puchberg@saint-gobain.com
Versija Nr. 2
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