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1.VIELAS / PREPARĀTA UN UZŅĒMUMA APZINĀŠANA
Vielas / preparāta apzināšana

Vielas / preparāta
lietošanas veids
Uzņēmuma apzināšana
Ražotājs / importētājs
Uzņēmuma reģistra numurs
Pilna adrese
Tālrunis
Telefakss
Ārkārtējas situācijas gadījumā
zvanīt:

Grunts PG/ Pirms dekoratīvo apmetumu
uzklāšanas
Grunts pamatnes nostiprināšanai un saķeres uzlabošanai pirms
dekoratīvo apmetumu uzklāšanas.

SIA SAKRET PLUS
40003749392
Stopiņu novads „Ritvari”
Latvija
LV-2121
+371 67803650
+371 67803651
info@sakret.lv

SIA SAKRET
40003622109
Stopiņu novads „Ritvari”
Latvija
LV-2121
+371 67803650
+371 67803651
info@sakret.lv

Glābšanas dienestam:
112
Ātrai palīdzībai:
03
Saindēšanās un zāļu informācijas centram (Rīgā): 67042473
Ražotājam (darba laikā):
+371 67803650

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA
Ietekme uz cilvēka veselību
Produkts nav klasificēts kā bīstams cilvēka veselībai
Obligātie priekšnoteikumi drošai produkta izmantošanai norādīti 15. punktā.
Ietekme uz vidi
Produkts nav klasificēts kā bīstams videi.

3. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM
Apraksts
Organiskus šķīdinātājus nesaturoša ūdens polimērdispersija ar pildvielām un piedevām.
Ziņas par kaitīgam sastāvdaļām
Nav

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI
Vispārējas ziņas / īpaši
norādījumi

Nepieciešamības gadījumā griezties pie ārsta.

Ieelpošana

Nodrošināt svaiga gaisa pieplūdi.

Kontakts ar ādu

Novilkt visu piesārņoto apģērbu. Rūpīgi nomazgāt nosmērēto ādu
ar ūdeni un ziepēm un sasmērēt ādu ar krēmu.

Kontakts ar acīm

Nekavējoties skalot acis ar ūdeni, pēc pirmajām 5 minūtēm izņemt
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kontaktlēcas, ja tās ir lietotas, pēc tam turpināt
skalot acis ar lielu ūdens daudzumu ne mazāk kā 15min un
griezties pie ārsta.
Nokļūstot kuņģī:

Ja produkts nejauši nokļūst kuņģī, griezties pie ārsta un uzrādīt
produkta iepakojumu vai tā marķējumu. Medicīniska darbinieka
prombūtnē nedrīkst izsaukt vemšanu.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI
Vispārīgās ziņas

Produkts nav klasificēts kā sprādzienbīstams vai uguns-bīstams.

Ieteicamie ugunsdzēšanas
līdzekļi:

Ugunsgrēka gadījumā izmantot smilti, putu, ogļskābes vai pulvera
ugunsdzēšanas aparātus.

Aizliegts pielietot:

Nav norādījumu.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMOS
Personāla aizsardzība:

Izsargāties no produkta nokļūšanas uz ādas un acīs. Izmantot piemērotu
aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

Vides aizsardzība:

Neizmest tukšu taru vidē. Nepieļaut produkta izbēršanu kanalizācijā,
augsnē un ūdenstilpnēs.

Savākšanas metodes:

Mazus apjomus var noskalot ar lielu ūdens daudzumu, lielus apjomus
jāsavāc ar smiltīm vai citu absorbentu. Sasmērētas vietas mazgāt ar
ūdeni. Nelietot šķīdinātājus.

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA
Lietošana:

Izmantot saskaņā ar lietošanas instrukciju. Izvairīties no produkta
nokļūšanas uz ādas un acīs.

Uzglabāšana:

Glabāt cieši noslēgtā ražotāja tarā. Uzglabāšanas laiks 12 mēneši
no izgatavošanas datuma. Nesasaldēt!

8. IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA / PERSONĀLA AIZSARDZĪBA
Iedarbības robežvērtības:
Individuālās aizsardzības
līdzekļi:
Vispārīgās prasības:

Elpošanas ceļu aizsardzība:

Nav datu

Ievērot priekšnoteikumus drošai produkta izmantošanai. Rūpīgi
mazgāt rokas pēc darbībām ar produktu un pirms ēšanas, smēķēšanas
un darba dienas beigās. Lietot specapģērbu.
Nepietiekamas ventilācijas gadījumos jālieto respiratoru.
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Roku aizsardzība:

Strādājot ar produktu, izmantot aizsargcimdus. Vēlams izmantot
aizsargkrēmu.

Acu aizsardzība:

Obligāti jālieto aizsargbrilles ar acu aizsargiem vai sejas aizsegs,
Ja iespējama šļakatu veidošanās.

9. FIZIKĀLI ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS
Agregātstāvoklis:
Krāsa:
Smarža:
pH
Eksplozijas robeža:

Viskozs šķidrums
Balta
Vāja specifiska smarža
9
-

Pāšuzliesmošanas
temperatūra:
Uzliesmošanas
temperatūra:
Blīvums:
Šķīdība ūdenī:

1,50 g/ml, 20˚C
šķīstošs

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA
Atbilstošas glabāšanas un apiešanās gadījumā nav zināmas bīstamas reakcijas.

11. INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU
Akūtā toksitāte:
Sensibilitāte:
Empīriskie dati iedarbībai uz
cilvēka organismu:
Ieelpošana
Kontakts ar ādu
Kontakts ar acīm
Norīšana

Nav zināmu datu.
Nav zināmu datu.
Atbilstošas lietošanas gadījumā pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām,
nekāds kaitīgums nav gaidāms.
Atkārtota un ilglaicīga tieša saskare ar ādu var radīt pārejošu
kairinājumu.
Šļakatu nokļūšana acīs var radīt pārejošu kairinājumu.
Kaitīgs iekļūstot organismā.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA
Noturīgums vidē:
Bioakumulēšanās spēja:
Mobilitāte:
Toksiskā iedarbība uz
organismu:
Vispārīgie norādījumi:

Nav zināmu datu
Nav zināmu datu
Nav zināmu datu
Nav zināmu datu
Atbilstošas glabāšanas un apiešanās gadījumā nav gaidāmas nekādas
apkārtējās vides problēmas. Nepieļaut produkta izliešanu
kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs.
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13. APSVĒRUMI SAISTĪBĀ AR APGLABĀŠANU
Produkta atkritumi:

Savākt pārpalikumus atkritumu konteineros. Iznīcināt tos
saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Iepakojuma atkritumi:

Iepakojumi ir pilnībā jāiztukšo (bez atlikuma). Tukšo taru utilizē
atbilstoši vietējai likumdošanai.

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU
Produkts netiek klasificēts kā transportēšanai bīstams.

15. REGLAMENTATĪVĀ INFORMĀCIJA
Marķējums:
Bīstamības klasifikācija
R frāzes:
S frāzes:

Produkts nav klasificēts kā bīstams
S2 Sargāt no bērniem
S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs

Nacionālie normatīvi:

„Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums”.
LR MK Noteikumi Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”

Eiropas Savienības
normatīvie akti:

Regula (EK) 1907/2006,
Direktīvas 67/548 ЕЕK, 1999/45 ЕK.

16. CITA INFORMĀCIJA
Paredzētais pielietojums:

Izmantojama uz dažādām minerālām virsmām pirms dekoratīvo
apmetumu uzklāšanas ārdarbiem un iekšdarbiem.

Lietošanas instrukcija un
ierobežojumi:

Uz etiķeti un tehniskajā specifikācijā.

Sastādot produkta drošības datu lapu, tika izmantota izejvielu ražotāju drošības datu lapās (Safety data
sheets) sniegtā informācija. Drošības lapā uzrādītas sastādīšanas momentā esošās ziņas. Drošības lapā
uzrādīto noteikumu ievērošana neatbrīvo no atbildības par citu likumdošanas aktu un citu dokumentu,
kas saistīti ar produkta izmantošanu, neievērošanu.

