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1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

LOT

1.1. Produkta identifikators

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vielas/maisījuma lietošanas veids

Kausēšanas un lodēšanas līdzekļi, attīstīšanas šķīdinātājs

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHFirmas nosaukums:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Iela:

D-64293 DarmstadtVieta:

Telefons: +49 (0)6151 803-0

E-pasts: info@de.hbm.com

E-pasts (Persona izziņām): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Izziņas sniedzošā nodaļa:

 +49(0)6131/192401.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt 

ārkārtas situācijās:

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Regula (EK) Nr. 1272/2008

Bīstamības klases:

Akūts toksiskums: Acute Tox. 2

Toksisks reproduktīvai sistēmai: Repr. 1A

Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība: STOT RE 1

Viela bīstama ūdens videi: Aquatic Acute 1

Viela bīstama ūdens videi: Aquatic Chronic 1

Bīstamības paziņojumi:

Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

Var izraisīt orgānu (centrālā nervu sistēma, nieres) bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā 

(ieelpošana, norīšana).

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

2.2. Etiķetes elementi

Regula (EK) Nr. 1272/2008

Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē
Plomb

Signālvārds: Bīstami

Piktogrammas:

H360FD Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

H373 Var izraisīt orgānu (centrālā nervu sistēma, nieres) bojājumus ilgstošas vai atkārtotas 

iedarbības rezultātā (ieelpošana, norīšana).

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Brīdinājuma uzraksti
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Drošības prasību apzīmējumi

P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.

P260 Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P284 Lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

EUH201 Satur svinu. Nedrīkst lietot uz virsmām, kuras var nonākt bērnam mutē.

Izņēmuma marķējums īpašiem maisījumiem

Informācija nav pieejama.

2.3. Citi apdraudējumi

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Bīstamās sastāvdaļas

DaļaNosaukumsCAS Nr.

EK Nr. Indeksa Nr. REACH Nr.

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

7440-31-5 Alva 2-75%

231-141-8

7439-92-1 Plomb 25-50%

231-100-4

Repr. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1; H360FD H372 H400 

H410

7440-22-4 Sudrabs 0-5%

231-131-3

7440-50-8 Varš - 0-2,5%

231-159-6

H un EUH frāžu teksts: skatiet sadaļā 16.

Papildus norādījumi

Ievērojiet: TRGS 505 (Svins.)

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Izstrādājums satur bīstamas vielas vai preparātus, kas pie normāliem vai saprātīgiem, paredzamiem 

lietošanas nosacījumiem ir jāatbrīvo.

Vispārējie norādījumi

Nodrošiniet svaigu gaisu. Elpceļu kairinājumu gadījumā vērsieties pie ārsta.

Ja ieelpots

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu Ūdens un ziepēm. 

Pēc saskarsmes ar izkausēto produktu nekavējoties atdzesējiet skarto ādas daļu ar ūdeni. 

Nenovelciet sacietējušo produktu no ādas.

Ja nokļūst uz ādas
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Ja produkts nonāk acīs, nekavējoties izskalojiet zem ūdens strūklas acu plakstiņiem esot atvērtiem, vismaz 5 

minūtes. Pēc tam konsultējieties ar acu ārstu.

Ja nokļūst acīs

Nekavējoties izskalojiet muti un dzeriet lielu daudzumu ūdens. Ja cietusī persona ir pie pilnas samaņas, 

izraisiet vemšanu. Nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Ja norīts

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Informācija nav pieejama.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Informācija nav pieejama.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Ugunsgrēka gadījumā izmantot smiltis, zemi, pulveri vai putas. Aizliegts izmantot ūdeni.

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Spēcīga ūdens strūkla.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Svina oksīds. Gāzes/tvaiki, indīgs.

Valkājiet elpošanas aizsargierīci un pret ķimikālijām noturīgu aizsargapģērpu.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Gāzes/tvaikus/miglu iespējams kontrolēt ar ūdens strūklu. Kontaminēto dzēšanai izmantoto ūdeni savāciet 

atsevišķi. Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

Papildus norādījumi

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Lietojiet personīgās aizsardzības līdzekļus. Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Izvairieties no putekļu rašanās. 

Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm.

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.
6.2. Vides drošības pasākumi

Savāciet mehāniski. Izvairieties no putekļu rašanās. 

Savākto vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Informācija nav pieejama.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Atklātas lietošanas gadījumā izmantojiet lokālas nosūkšanas iekārtas. 

Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

Norādījumi drošai lietošanai

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt sausu. Uzglabāt cieši noslēgtu. Turēt noslēgtu. Uzglabājiet vietā, kas pieejama tikai autorizētām 

personām. Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm

Neuzglabājiet kopā ar: Slāpekļskābe. 

Norādījumi kopējai uzglabāšanai
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Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar skābes.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Informācija nav pieejama.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā

Maksimumaierob

ežošana

šķ./cm³mg/m³ml/m³NosaukumsCAS Nr. piez.

AER (8 h)-Sudrabs, metāliskais7440-22-4 0,1

īslaicīgi (15 min)- -

AER (8 h)Svins7439-92-1 0,005

īslaicīgi (15 min)0,01

AER (8 h)Vvarš7440-50-8 0,5

īslaicīgi (15 min)1

8.2. Iedarbības pārvaldība

Atklātas lietošanas gadījumā izmantojiet lokālas nosūkšanas iekārtas. 

Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Nekavējoties novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu. 

Preventatīvi pasākumi ādas aizsardzībai izmantojot aizsargsmēri. 

Pēcdarba pabeigšanas nomazgājiet rokas un seju. 

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. 

Izvairieties no saskarsmes ar acīm un ādu.

Pasākumi aizsardzībai un higiēnai

Izmantot aizsargcimdus.

Roku aizsardzība

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

Ādas aizsardzība

Izmantojiet atbilstošu elpceļu aizsargaprīkojumu. (P1,P2)

Pusmaska vai ceturtdaļmaska: maks. pielietošanas koncentrācija vielām ar šādām robežvērtībām: P1 filtrs - ja 

vērtība 4-kārt pārsniedz robežvērtību; P2 filtrs - ja 10-kārt pārsniedz robežvērtību; P3 filtrs - ja 30-kārt 

pārsniedz robežvērtību.

Elpošanas orgānu aizsardzība

gaišs sudrabots

cietsAgregātstāvoklis:

Krāsa:

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

saskaņā ar: sveķi.Smarža:

Pārbaudes norma

Stāvokļa izmaiņas
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144 - 325 °CKušanas temperatūra:

nav noteiktsViršanas punkts un viršanas temperatūras 

diapazons:

80 °CMīkstināšanas temperatūra:

ne sprādzienbīstams.

Sprādzienbīstamība

Tvaika spiediens:

  (pie 28 °C)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Blīvums (pie 20 °C): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2. Cita informācija

Informācija nav pieejama.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Informācija nav pieejama.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Informācija nav pieejama.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Informācija nav pieejama.

Termiska sadalīšanās: None under normal use.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Oksidācijas līdzeklis, stipras iedarbības. 

Skābe, koncentrēts

10.5. Nesaderīgi materiāli

 Iztvaikošanas gadījumā: : Svina oksīds

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūts toksiskums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Par pašu preparātu/maisījumu dati nav pieejami.

ETAmél aprēķināts

ATE (ieelpojams aerosols) 0,063 mg/l

NosaukumsCAS Nr.

AvotsSugasDevaEkspozīcijas ceļš Metode

7439-92-1 Plomb

ieelpojams aerosols LC50 0,1 mg/l

7440-22-4 Sudrabs

ŽurkaLD50 10000 

mg/kg
orāls

Kairināmība un kodīgums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sensibilizējoša iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Par pašu preparātu/maisījumu dati nav pieejami.
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Vēzi izraisoša, iedzimtību mainoša, kā arī vairošanos apdraudoša iedarbība

Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

Cilmes šūnu mutagenitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kancerogenitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Izvairīties no saskares grūtniecības laikā/barojot bērnu ar krūti.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Var izraisīt orgānu (centrālā nervu sistēma, nieres) bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā 

(ieelpošana, norīšana).

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība

Bīstamība ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Praktiska pieredze

Citi novērojumi

Ādas kairinājums:   

Acu kairināšana:

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums

CAS Nr. Nosaukums

[h] | [d]Ūdens toksicitāte Deva AvotsSugas Metode

Plomb7439-92-1

Akūtā toksicitāte zivīm 96 hLC50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Varavīksnes forele)

Akūta toksicitāte 

crustacea

48 hEC50 0,596 

mg/l

Daphnia pulex 

(ūdensblusa)

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Informācija nav pieejama.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Informācija nav pieejama.

Informācija nav pieejama.

12.4. Mobilitāte augsnē

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Informācija nav pieejama.

Informācija nav pieejama.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Norādījumi novākšanai (otrreizējai pārstrādei)

Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem.

Izlietoto produktu atkritumu

170407 BŪVNIECĪBĀ UN BŪVJU NOJAUKŠANĀ RADUŠIES ATKRITUMI (TOSTARP NO PIESĀRŅOTĀM 

VIETĀM IZRAKTA AUGSNE); metāli (tostarp to sakausējumi); jaukti metāli

Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkārtoti.

Sasmērētu iesaiņojumu novākšana un ieteicamie līdzekļi

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu
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Sauszemes transports (ADR/RID)

14.1. ANO numurs: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Transportēšanas bīstamības 

klase(-es):

14.4. Iepakojuma grupa: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Upju un ezeru kuģniecības transports (ADN)

14.1. ANO numurs: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Transportēšanas bīstamības 

klase(-es):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Iepakojuma grupa: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Jūras kuģniecības transports (IMDG)

14.1. ANO numurs: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

14.3. Transportēšanas bīstamības 

klase(-es):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Iepakojuma grupa: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. ANO numurs: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Transportēšanas bīstamības 

klase(-es):

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.4. Iepakojuma grupa:

14.5. Vides apdraudējumi

jāBĪSTAMS VIDEI: 

No information available.Riskus izraisošs:

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

No dangerous good in sense of this transport regulation.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un 

maisījumiem

ES reglamentējoša informācija

Lietošanas ierobežojumi (REACH, XVII pielikumu):

Ieraksts 63: Plomb

Nacionālā normatīva rakstura informācija

Darba ierobežojumi saskaņā ar jauniešu darba aizsardzības likumu 

(94/33/EK). Darba ierobežojumi saskaņā ar Maternitātes aizsardzības 

direktīvas rīkojumu (92/85/EEK) par grūtniecību vai maternitāti. Ievērojiet 

darba ierobežojumus attiecībā uz sievietēm reproduktīvā vecumā.

Darba pienākumu ierobežošana:

2 - bīstams ūdenimŪdens piesārņošanas klase (Vācija):
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15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Par šo vielu nav pieejams ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Izmaiņas

Šajā drošības datu lapā, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, izdarītas izmaiņas punktā(-os): 14.

H360FD Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

H373 Var izraisīt orgānu (centrālā nervu sistēma, nieres) bojājumus ilgstošas vai atkārtotas 

iedarbības rezultātā (ieelpošana, norīšana).

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH201 Satur svinu. Nedrīkst lietot uz virsmām, kuras var nonākt bērnam mutē.

H un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

Šī informācija ir balstīta uz zināšanām, kas pašlaik ir mūsu rīcībā. Tomēr tā negarantē produkta īpašības un 

nerada juridiskas sekas.

Papildinformāciju

(Bistamo sastavdalu dati tika panemti no beidzamas speka esošas iepriekšeja piegadataja drošibas datu lapas.)
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