4. Pirmās palīdzības pasākumi
Kalēju iela 14/16-2, Rīga, LV- 1050
Tel. +371 7376542, fakss +371 737649
e- mail: mira@mira.lv, www.mira.lv

Ieelpošana:

Drošības datu lapa

Saskarē ar ādu:

1. Identifikācija

Iekļūšana acīs:

Produkts:

Cietušo jāpārvieto svaigā gaisā. Ja nepieciešams, meklēt
medicīnisko palīdzību.

Atbrīvoties no notraipītā apģērba. Ar lielu ūdens daudzumu un
ziepēm nomazgāt vietu, kurai bijusi saskare ar produktu. Pēc
mazgāšanas lietot taukainu ķermeņa krēmu. Gadījumā, ja parādās
simtomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ne mazāk kā 15 minūtes acis skalojiet ar lielu ūdens daudzumu.
Gadījumā, ja parādās simtomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

mira 3110 unifix
mira 3130 superfix
mira 3230 superrapidfix
mira 3250 superplanfix
mira 5015 block glue
mira z-fix

Norīšana:

Nemēģiniet izsaukt vemšanu! Dodiet cietušajam dzert ūdeni un/
vai pienu. Nepieciešamības gadījumā, meklēt medicīnisko
palīdzību.

5. Ugunsdzēsības pasākumi
Produkts nav uzliesmojošs.

Pielietojums:

Celtniecības produkti uz cementa bāzes

Datums:

01.07.2006

6. Pasākumi avārijas noplūdes gadījumā
Lielu daudzumu izlīšanas gadījumā, produkts jāsavāc ar
putekļusūcēju. Izvairīties no produkta putekļiem. Atkritumus
iznīcināt saskaņā ar LR esošo likumdošanu. Sk. 8 un 13
punktus.

2. Ķīmiskais sastāvs/ Sastāvdaļas
Sastāvdaļa
Cements
CAS-nr. 65997-15-1
EC-nr. 266-043-4
Skalotas kvarca smiltis
CAS-nr. 14808-60-7

Daudzums- %
10-60

7. Lietošana un uzglabāšana
Klasifikācija
Xi;R37/38-41

5-60

Izvairīties no tieša kontakta ar produktu, jo sevišķi pēc
sajaukšanas ar ūdeni. Lietot aizsargājošus cimdus! Sk. 8.
punktu.
Ja darba procesā rodas putekļi, piemērot elpošanas ceļu
aizsardzību. Sk. 8. punktu.
Jāuzglabā oriģinālā aizvērtā iepakojumā. Glabāt bērniem
nepieejamā vietā. Atvērti iepakojumi jāizlieto pēc iespējas ātrāk.

8. Pakļaušanas iedarbība kontrolei/ Personiskā
aizsardzība
Sekojošām
daudzums:

3. Bīstamības novērtējums
Produkts satur cementu, kas ir kairinošs ādai ( it īpaši
savienojumā ar ūdeni) un elpošanas ceļiem.

sastāvdaļām

Kvarca putekļi – pavisam
Kvarca putekļi – ieelpojot

ir

ierobežots

pieļaujamais

0,3 mg/m³
0,1 mg/m³

Ja nepieciešams, personīgai aizsardzībai lietot
Respiratoru:

Putekļos, kas rodas jaucot sauso masu ar
ūdeni, lietot:
Gumijas masku/P2-filter
Cimdus no PVC: roku aizsardzībai
Aizsargbrilles:
acu aizsardzībai
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9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

14. Transportēšana

Agregātstāvoklis:
Smarža:
pH:
Viršanas tempertatūra:
Kušanas temperatūra:
Tvaika spiediens (20° C):
Īpatnējais blīvums:
Sķīdība ūdenī:
N-oktanola/ūdens koeficents:
Degšanas temperatūra:
Eksplozijas robežas:
Viskozitāte:
Citas ziņas:

Produkts nav uzskatāms par bīstamu pārvadājot

pulveris
-

15. Informācija par normatīvajiem aktiem
Marķējums:
Xi

-: nozīmē, ka nav datu vai tie nav uzrādīti

10. Stabilitāte un reaģētspēja
kairinošs
Savienojumā ar stiprām skābēm izdalās oglekļa dioksīds, un
produkts zaudē spēju sacietēt. Sacietē savienojumā ar ūdeni.

Bīstamības simbols uz iepakojuma:
Kairina elpošanas sitēmu un ādu (R37/38)
Nopietnu bojājumu draudi acīm (R41)
Sargāt no bērniem (S2)

11. Toksikoloģiskā informācija

Izvairīties no oputekļu ieelpošanas (S22)
Ieelpojot:

Putekļu ieelpošana izraisa stipru deguna,
kakla un elpošanas ceļu kairinājumu.

t

Saskarē ar ādu: Kontaktā ar ādu rada kairinājumu un var
izraisīt iekaisumu, īpaši pēc samaisīšanas ar
ūdeni.
Iekļūšana acīs:

Izraisa acu kairinājumu un nopietnus acu
bojājumus.

Norīšana:

Izraisa stipru kairinājumu un kodīgumu mutē
un gremošanas ceļos.

Ja nokļūst acīs, nekavējoteis tās skalot ar lielu
daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību
(S26)
Valkāt acu vai sejas aizsargu (S39)
Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku
palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu
(S46)

Pielietošanas ierobežojumi: Nav
Speciāla izglītība/ papildus iemaņas: Nav vajadzīgs
Saskaņā ar ES Direktīvu 2003/53EF no 18. 06. 2003.

12. Ekoloģiskā informācija (pa sastāvdaļām)
16. Cita informācija
Bīstamība ūdenstilpnēs:
Bīstamība citās
Eko sistēmās:

Nav datu.

Nav datu.

13. Produkta atkritumu izvietošanas apsvērumi

Informācija šajās datu drošības lapās ir pamatota uz mūsu
zināšanām, kā arī saskaņā ar ES un nacionālo likumdošanu.
Lietotājs, strādājot saskaņā ar noteikumiem, ir pakļauts mūsu
kontrolei. Šajā datu drošības lapā minētie nosacījumi attiecas
uz tiem produktiem, kas minēti šīs datu drošības lapas punktā
nr. 1. Pielietojuma ierobežojumi, kas balstīti uz lietotāja
zināšanām, ir atbalstāmi. Hospitalizācijas vai negadījuma
gadījumā, uzrādīt šo datu drošības lapu.

Produktu atkritumi jāiznīcina saskaņā ar LR pastāvošajiem
normatīvajiem aktiem un prasībām. Atkritumu transportēšana:
sk. 14. punktu.
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