
OMIS&Co

IZSTRĀDĀJUMU DROŠĪBAS DATU LAPA/ZI ŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU

Datums: 01.02.2014

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: GRUNTS PRAIMERS TPB5 

1.1. Vielas/produkta nosaukums GRUNTS PRAIMERS TPB5 
1.2. Apraksts(paredz ētais pielietojums): Lietojams porainu minerālo virsmu  gruntēšanai 
1.3. Ziņas par uz ņēmumu/komp āniju

RAŽOTĀJS  SIA"OMIS&Co"
40003777339
Lēpju 15/1-1,Rīga, Latvija, LV-1016
+37167140140
omis_co@inbox.lv

1.4. Tālrunis av ārijas gad ījum ā:
Ražotājam (darba laikā): +37167140140
Ātrai palīdzībai: 03
Glābšanas dienests: 112
Saindēšanās un zāļu informācijas 
centrs(Rīga): +37167042473

2.1. Produkts nav klasificējams kā bīstams.

3.1. Sastāvs:
TPB5 gatavs lietošanai                               Akrilpolimēra 10% ūdens dispersija                   

3.2. Ziņas par kaitīgām sastāvdaļām: Nav
3.3. Brīdinājuma simboli, riska simboli: Nav

4.1. Vispārējas ziņas/īpaši norādījumi: Svaigs gaiss, tīrs apģērbs, miers
4.2. Ieelpošana: Svaigs gaiss, miers
4.3. Kontakts ar ādu: Noskalot ar lielu ūdens daudzumu
4.4. Kontakts ar acīm:

4.5. Norijot: Dzert daudz ūdeni ',meklēt medicīnisko palīdzību

5.1. Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi: Produkts nav degošs
5.2. Papildus informācija: Pie temperatūras virs 99*C ,produkts var 

izšļakstīties

6.1. Vides aizsardzība:

1. VIELAS/PRODUKTA UN UZ ŅĒMUMA/KOMPĀNIJAS NOSAUKUMS

2. BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS

3. PRODUKTA SASTĀVS/ZIŅAS PAR SASTĀVDAĻĀM

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

Noplūdes gadījumā savākt produktu un 
pārnest uz utilizācijas konteineriem. 
Aizsargāt , lai produkts nenokļūst 

Acis izskalot ar lielu ūdens daudzumu, 
nopietnu redzes traucējumu gādījumos 
meklēt medicīnisko palīdzību

4. PIRMĀS PAL ĪDZĪBAS PASĀKUMI



7.1. Lietošana:

7.2. Uzglabāšana:

8.1. Vispārējas prasības:

8.2. Elpošanas ceļu aizsardzība:

8.3. Roku aizsardzība:

8.4. Acu aizsardzība:

9.1. Agregātstāvoklis: Šķidrums
9.2. Krāsa: Balta
9.3. Smarža: Specifiska produktam
9.4. pH: 4.5 - 5.5
9.5. Sasalšanas temperatūra: 0 grādi celsija
9.6. Blīvums pie 23 grādu celsija: 1.07 g/cm3
9.7. Šķīdība ūdenī: Neierobežota

10.1. Stabilitāte: Normālos apstākļos produkts stabils
10.2. Izvairīties no….. Sargāt no sala.
10.3. Nesavienojami materiāli Neatšķaidīt ar organiskajiem šķīdinātājiem. 

11.1. Nav datu par kaitīgumu

12.1. Nav bīstams ūdens un citiem organismiem

13.1. Izstrādājuma atkritumi:

13. ATKRITUMU UTILIZĀCIJA

Darba telpās jābūt vilkmes pieplūdes 
ventilācijai. Nedzert un neēst darba 
telpās.Izmanot piemērotas aizsargbrilles un 
cimdus. Aizliegts izliet kanalizācijā.

Attiecīgi marķētos, noslēgtos iepakojumos. 
Kā iepakojumu var izmantot nerūsējošā 
tērauda, polietilena konteineri u.c.. Produktu 
glabā pie temperatūras +5 grādi celsija līdz 
+25 grādi celsija.Neuzglabāt kopā ar pārtiku 
vai dzīvnieku barību.

8. IEDARB ĪBAS KONTROLE/INDIVIDU ĀLĀ AIZSARDZ ĪBA

Ievērot priekšnoteikumus drošai produkta 
izmantošanai.

7. VIELAS/PRODUKTA LIETOŠANAS UN UZGLAB ĀŠANAS NOTEIKUMI

Atkritumi tiek savākti saskaņā ar speciālām 

9. FIZIKĀLI ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Normālai lietošanai nav nepieciešama 
speciāla aizsardzība.
Strādājot ar produktu izmantot ūdens 
izturīgus cimdus un aizsargkrēmu.
Normālai lietošanai nav nepieciešama 
speciāla aizsardzība.Strādājot ar lieliem 
daudzumiem un izsmidzinot, lietot 
individuālos aizsardzības līdzekļus: 



13.2. Iepakojuma atkritumi: Tukšo taru utilizē atbilstoši vietējai likumdošanai.

14 INFORMĀCIJA PAR TRANSPORT ĒŠANU

Produktu transportē ar visu veidu transportu slēgtos transporta līdzekļos. Pārvadāšanas
noteikumi atbilst noteiktam transporta veidam. Transportēšanas deklarācija un klasifikācija:

Sauszemes transports ( ADR konvencija ), Nav klasificēts 
Dzelzceļa  transports ( RID konvencija ), Nav klasificēts 
Jūras transports ( IMDG konvencija ). Nav klasificēts 

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORM ĀCIJA

15.1. Marķējums
Bīstam ības klasifik ācija       Produkts nav klasificēts kā bīstams.

Satur -

R-frāzes - -

 S-frāzes S1/2 Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.
S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai 

tā marķējumu.
15.2. Nacion ālie normat īvi “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums”

LR MK Noteikumi Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas,  
marķēšanas un iepakošanas kārtība”.
LR MK Noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar  
ķīmiskajām vielām darba vietās”.

15.3. Eiropas Savien ības
normat īvie akti Regula (EC) 1907/2006 (REACH), direktīvas 67/548 ЕЕС, 88/379 EEC,   

93/112 EEC,1999/45 ЕС,  2001/58/EC.

16. CITA INFORMĀCIJA

16.1. Paredzētais pielietojums Lietojams porainu minerālo virsmu (apmetuma, betona, ķieģeļu,  
ģipškartona u.c.) gruntēšanai pirms krāsošanas ar ūdens dispersiju krāsām, 
kā arī alkīdu un akrilātu emaljām uz vaitspirta bāzes. Derīgs  iekšdarbiem. 

16.2. Lietošanas instrukcijas  un Papildus informāciju par paredzēto pielietojumu skatīt uz etiķetes.
ierobežojumi

16.3. Papildinform ācija par  Papildus informāciju par produktu var saņemt pa tālr. +37167140140.
produkta droš ību 

Šinī drošības specifikācijā ietvertā informācija atbilst patiesībai vadoties pēc izdošanas brīdī mūsu 
rīcībā esošās pieredzes, informācijas un pārliecības. Šeit sniegtā informācija paredzēta tikai kā 
vadlīnijas drošai materiāla pārvietošanai, izmantošanai, apstrādei, uzglabāšanai, transportēšanai un 
izmešanai; to nevajag uzskatīt par garantijas vai kvalitātes specifikāciju. Informācija attiecināma tikai 
uz šo konkrēto produktu un var neatbilst patiesībai, ja šis produkts tiek izmantots kopā ar jebkādiem 
citiem materiāliem vai arī izmantots tādā procesā, kurš nav atrunāts šinī dokumentā

valsts dienesta prasībām.


