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1.1. Produkta identifikators 

02.12.2013 

Tirdzniecības nosaukums  BMI ICOPAL QUICKSEAL 

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

13 Būvmateriāli  

Hermētiķis. 

41 Ēku būvniecība 

 Drošības datu lapas piegādātāja informācija 
SIA BMI LATVIJA 

Tīraines iela 1 

LV-1058 

Rīga 

Latvija 

+371 28 232 284 

jumts@bmigroup.com 

http://www.bmilatvija.lv 

40003283434 

1.4. Ārkārtas situāciju tālrunis  
  Glābšanas dienests:112 

  Neatliekamā medicīniskā palīdzība: 113 
 

2. PUNKTS: Bīstamības identificēšana  

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija 
Klasifikācija, piezīmes  Balstoties uz spēka esošiem tiesību aktiem, produkts nav klasificēts kā bīstams. 

2.2. Marķējums 

 
 

2.3. Citi riski 

Atzīmju nav. Balstoties uz spēka esošiem  tiesību aktiem, produkts nav klasificēts kā 

bīstams. Drošības datu lapa profesionālam lietotājam tiek piegādāta pēc 

pieprasījuma. 

 

Produkta cietēšanas procesā radušies tvaiki satur nelielu daudzumu metanola un 

var izraisīt elpceļu un acu kairinājumu. 

 

3. PUNKTS: Sastāvs un informācija par sastāvdaļām  

3.2. Maisījumi 
Sastāvdaļas nosaukums Identifikators Klase Saturs 

Kvēpi CAS numurs: 1333-86-4 < 1,3 % 

EY numurs: 215-609-9 svara/svara 

Kolonnas nosaukums CAS numurs = Chemical Abstracts Service; EY (Einecs vai Elincs numurs) = 

European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; vielas nosaukums 

 

DROŠĪBAS DATU LAPA 

BMI ICOPAL QUICKSEAL 

1. PUNKTS: Vielas vai maisījuma un uzņēmuma identifikācija 

Nozares klasifikācijas kods (NKK) 

Vielas/maisījuma pielietojums 

Somijas Drošuma un ķīmisko produktu aģentūras 
(Tukes) izmantošanas kods 

Izdošanas datums 

Ietekme uz veselību 

Citas atzīmes par marķējumu 

Tālruņa numuri ārkārtas situācijām 

Uzņēmuma nosaukums 

Adrese 

Pasta indekss 

Atrašanās vieta 

Valsts 

Tālr.: 

E-pasts 

Tīmekļa vietne 

Uzņēmuma reģistrācijas numurs 
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T+ = sevišķi toksisks, T = toksisks, C = kancerogēns, Xn = kaitīgs, Xi = kairinošs, E 

= sprādzienbīstams, O = oksidējošs, F+ = sevišķi viegli uzliesmojošs, 

F = viegli uzliesmojošs, N = kaitīgs videi 

HH/HF/HE 

= izejvielu sarakstā izmantotais nosaukums (vielas, kuru nav izejvielu sarakstā, jātulko pēc iespējas). 

Koncentrācija izteikta skaitļos: %, 

%svars/svars, %izm.daudz./svars, %izm.daudz./izm.daudz., mg/m3, ppb, ppm, svara %, tilpuma % 

 
 
 
  
  

 

Maisījuma 
apraksts 

Maisījums uz MS polimēru bāzes, kas satur mīkstinātājus, neorganiskas 

pildvielas un piedevas. Produkta cietēšanas procesā radušies tvaiki satur 

nelielu daudzumu metanola (CAS 67-56-1). 

 

 

4.1. Pirmās palīdzības apraksts 
Parādiet ārstam šo drošības datu lapu vai produkta etiķeti.  

Svaigs gaiss. Ja parādās slikta dūša, vērsieties pie ārsta. 

Novelciet piesārņoto apģērbu. Uzmanīgi nomazgājiet ādu ar ziepēm un 

ūdeni. Pēc nomazgāšanas iesmērējiet ar taukainu krēmu. Ja parādās ādas 

kairinājums, vērsieties pie ārsta. 

Nekavējoties skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes, turot 

plakstiņus atvērtus. Ja lietojat kontaktlēcas, izņemiet tās, ja to var vienkārši 

izdarīt, un turpiniet skalot. Ja kairinājums nepāriet, vērsieties pie ārsta. 

Izskalojiet muti un dodiet izdzert 1–2 glāzes ūdens. Nedrīkst izraisīt vemšanu. 

Nogādājiet pie ārsta. 

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme — gan akūta, gan kavēta 
Tvaiki var kairināt elpceļus un acis. Šļakatas var kairināt acis. Ja norīts, 

produkts var kairināt gremošanas traktu un izraisīt sliktu dūšu un vemšanu. 

Ilgstoša vai atkārtota saskare ar ādu var kairināt ādu un izraisīt izsitumus. 

4.3 Norādījumi par tūlītēju medicīnisku palīdzību un īpašu terapiju (ja nepieciešams) 
Cita informācija  Simptomātiska terapija. 

 
5. PUNKTS: Ugunsdzēsības pasākumi  

 Ugunsdzēsības līdzekļi 
Dzēšanas pulveris, oglekļa dioksīds, ūdens migla vai 

putas. Neizmantojiet tiešu ūdens strūklu. 

 Vielas vai maisījuma izraisīta īpaša bīstamība 
Īpašas bīstamības nav. 

Oglekļa dioksīds (CO2). Oglekļa monoksīds (CO). 

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsībai 
Personīgā aizsardzība  AEASG un aizsargtērps. 

 
6. PUNKTS: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos  

6.1 Piesardzības pasākumi, personīgie aizsardzības līdzekļi un rīcība ārkārtas situācijā 
Apturiet noplūdi, ja to iespējams izdarīt, neradot apdraudējumu sev. 

Novērsiet nepiederīgām personām iespēju piekļūt bīstamajai zonai. 

Jāizvairās no tvaiku ieelpošanas, kā arī vielas nokļūšanas uz ādas vai acīs. 

Izmantojiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus. 

6.2. Piesardzības pasākumi saistībā ar vidi 
Vides aizsardzības pasākumi  Nedrīkst pieļaut noplūšanu kanalizācijā, augsnē vai ūdeņos. 

6.3. Metodes un līdzekļi, kas attiecas uz aizsargkonstrukcijām un satīrīšanu 
Savāciet cieto produktu mehāniski. Savāciet tam piemērotā traukā. 

 

6.4 Atsauces uz citiem punktiem 

4. PUNKTS: Pirmā palīdzība 

Personīgie piesardzības pasākumi 

Vispārēji pasākumi 

Bīstami sadegšanas produkti 

Ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība 

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi 

Piemērotie ugunsdzēsības līdzekļi 

Kavētie simptomi un ietekme 

Akūtie simptomi un ietekme 

Tīrīšanas metodes 

Vispārīgi 

Elpceļi 

Saskare ar ādu 

Saskare ar acīm 

Norīšana 
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Norādījumi par drošu izmantošanu sk. 7. punktu. 

Norādījumi par aizsargaprīkojumu sk. 8. punktu. 

Norādījumi par atkritumu izmešanu sk. 13. punktu. 

 

 Drošai lietošanai nepieciešamie pasākumi 
Parūpējieties par pietiekamu gaisa apmaiņu. Izvairieties no tvaiku ieelpošanas. 

Izvairieties no vielas nokļūšanas uz ādas vai acīs. Strādājot ar šo vielu, izmantojiet 

piemērotus aizsardzības līdzekļus (sk. 8. punktu). Darba vietu tuvumā jābūt vietai, 

kur iespējams izskalot acis. 

Aizsardzības pasākumi 
Norādījumi par vispārējo darba higiēnu  Rokas jāmazgā pirms došanās pārtraukumā un beidzot darbu. 

 Drošai uzglabāšanai nepieciešami apstākļi, tostarp nesavienojamība 
Uzglabāšana  Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un dzīvnieku barības. Glabājiet bērniem nepieejamā 
vietā. 

Drošas uzglabāšanas apstākļi 
Uzglabājiet vēsā un sausā vietā, kur ir laba gaisa apmaiņa. 

 

 

 
 Īpašs gala pielietojums 

Uzglabājiet cieši noslēgtā konteinerā. 

Vērtība: 5–30 °C 

Īpaši pielietojuma veidi  Nav ziņots. 

 
8. PUNKTS: Iedarbības pārvaldība un individuālā aizsardzība  

8.1 Ar uzraudzību saistītie mainīgie lielumi 

HTP vērtības un citas juridiskās mērķvērtības 
Sastāvdaļas nosaukums Identifikators Vērtība Gads 

 Kvēpi CAS numurs: 1333-86-4 

EY numurs: 215-609-9 

8 stundas (TWA): 3,5 mg/m3 

15 min.: 7 mg/m3 

2011 

 Metanols CAS numurs: 67-56-1 

EY numurs: 200-659-6 Indeksa 

numurs: 603-001-00-X 

Sinonīmi: Metanols 

8 stundas (TWA): 200 ppm 

8 stundas (TWA): 270 mg/m3 

15 min.: 250 ppm 

15 min.: 330 mg/m3 

2011 

8.2 Iedarbības pārvaldība  

Pasākumi iedarbības pārvaldībai 
Parūpējieties par atbilstošu gaisa apmaiņu. 

 

Elpceļu aizsardzība 

 
 
 

Roku aizsardzība 

 
 

Strādājot šaurās vai slikti vēdināmās telpās, jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi. 

Respirators/pilna vai pusmaska.  

A2. 

 
 

Ja ir risks, ka produkts var nonākt saskarē ar ādu, lietojiet atbilstošus cimdus. 

Nitrila gumija. 

Acu vai sejas aizsardzība 
Acu aizsardzība  Ja ir risks, ka radīsies šļakatas, lietojiet cieši piegulošas aizsargbrilles. 

Ādas aizsardzība 
Ādas aizsardzība (ne uz rokām)  Lietojiet atbilstošu aizsargapģērbu. 

Piemērotie materiāli 

Roku aizsardzība 

Filtra tips 

Ieteicamais līdzekļa tips 

Elpceļu aizsardzība 

Uzglabāšanas temperatūra 

Piemērotie iepakojuma veidi 

Tehniskie pasākumi un uzglabāšanas 

apstākļi 

Tehniskie pasākumi iedarbības 

pārvaldībai 

Lietošana 

Citi norādījumi 

7. PUNKTS: Lietošana un uzglabāšana 
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Pēc saskaršanās ar ādu viela jānoskalo no ādas. 

Atbilstoši vides bīstamības kontroles pasākumi 
Neļaujiet produktam nonākt vidē vai kanalizācijā. 

 Informācija par fizikālām un ķīmiskām pamatīpašībām 
Pasta. 

Melna. 

Patīkama. 

Nav zināms. 

Nav 
atbilstīgs. 

 
Nav zināma. 

 
Nav zināma. 

 
Vērtība: > 100 °C 

Nav zināms. 

Neaizdegas. 

Nav zināms. 

Nav zināma. 

Vērtība: 1,6 g/cm3 

Nešķīst ūdenī. 

 
Nav zināma. 

 

 
 
 
 
 Cita 
informācija 

Nav zināma. 
Nav zināma. 
Nav zināma. 
Nav klasificēts kā sprādzienbīstams.  

 

Nav klasificēts kā oksidējošs. 

Citas fizikālas un ķīmiskas īpašības 
Nav ziņots. 

 

 

 Reaktivitāte  

 Normālos izmantošanas un uzglabāšanas apstākļos nav reaktīva. 

 Ķīmiskā stabilitāte 
Ieteiktajos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos stabila. 

 Bīstamu reakciju iespējamība 
Normālos izmantošanas un uzglabāšanas apstākļos nav bīstamu reakciju. 

 Apstākļi, no kuriem jāizvairās  

Nav zināmi apstākļi, no kuriem būtu jāizvairās. 

10.5. Nesaderīgi materiāli 
Nav zināmi materiāli, no kuriem būtu jāizvairās. 

10.6 Bīstami noārdīšanās produkti 
Bīstami noārdīšanās produkti nav zināmi. 

 

11.1 Informācija par toksisku ietekmi 

10. PUNKTS: Stabilitāte un reaktivitāte 

Bīstami noārdīšanās produkti 

Materiāli, no kuriem jāizvairās 

Apstākļi, no kuriem jāizvairās 

Bīstamu reakciju iespējamība 

Stabilitāte 

Reaktivitāte 

Brīdinājumi 

Vides bīstamības kontroles pasākumi 

Papildu ādas aizsardzība 

Stāvoklis 

Krāsa 

Smarža 

Piezīmes, smaržas slieksnis 

Piezīmes, pH 

(piegādātajā veidā) 

Piezīmes, kušanas vai sasalšanas 
temperatūra 

Piezīmes, vārīšanās temperatūra un 
zona 

Uzliesmošanas temperatūra 

Piezīmes, Iztvaikošanas ātrums 

Aizdegšanās (cieta, gāze) 

Piezīmes, Sprāgšanas robeža 

Piezīmes, tvaika spiediens 

Relatīvais blīvums 

Šķīdība ūdenī 

Piezīmes, Frakcionēšanās koeficients: 

n-oktanols / ūdens 

Piezīmes, pašaizdegšanās spēja 

Piezīmes, sadalīšanās temperatūra 

Piezīmes, viskozitāte 

Sprādzienbīstamība 

Oksidēšanas spēja 

 

9. PUNKTS: Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

11. PUNKTS: Informācija par toksicitāti 
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Akūta toksicitāte: 
Cita informācija par toksicitāti  Šim konkrētajam produktam nav pieejami dati par toksicitāti. 

Iespējamā akūtā ietekme 
Produkts nav klasificēts kā ādai kancerogēns vai kairinošs. 

Produkts nav klasificēts kā acis bojājošs vai kairinošs. Tomēr produkts un tā 

tvaiki var kairināt acis. 

Produkts nav klasificēts kā aspirācijas risku izraisošs. 

Kavētā ietekme  

 Produkts nav klasificēts kā ādu vai elpceļus sensibilizējošs. 

 Produkts nav klasificēts attiecībā uz toksisku ietekmi uz īpašiem 

mērķorgāniem. Produkta cietēšanas procesā radušies tvaiki var kairināt 

elpceļus. 

Kancerogenitāte, dzimumšūnu mutācijas vai bīstamība reprodukcijai 
Produkts nav klasificēts kā kancerogēns. Tomēr produkts satur < 1,3 % 

kvēpu, kas var izraisīt vēzi, ja tos ieelpo putekļu veidā (no produkta putekļi neizdalās). 

Produkts nav klasificēts kā genomu mutējošs.  

Produkts nav klasificēts kā bīstams reproduktīvajai sistēmai. 

Iedarbības izraisīti simptomi  
Kairina gremošanas traktu. Var izraisīt sliktu dūšu, vemšanu un caureju. 

Produkta cietēšanas procesā radušos tvaiku ieelpošana var izraisīt 

miegainību, reiboņus un galvassāpes. Ilgstoša vai atkārtota tvaiku ieelpošana 

var izraisīt centrālās nervu sistēmas bojājumus. 

 Produkta cietēšanas procesā radušies tvaiki satur nelielu daudzumu metanola. 

 

12. PUNKTS: Informācija par apdraudējumu videi  

 Toksicitāte 
Ūdens organismi, komentāri  Nav pieejama informācija par šī konkrētā produkta toksicitāti videi. 

 Stabilitāte un sadalīšanās 
Piezīme, bioloģiskā noārdīšanās  Šim produktam nav raksturīga vienkārša bioloģiska noārdīšanās. 

 Bioakumulācijas potenciāls 
Piezīme, BCF  Nav informācijas. 

 Pārvietošanās augsnē 
Produkts augsnē pārvietojas nedaudz.  

Produkts nešķīst ūdenī. 

 PBT un vPvB novērtējuma rezultāti 
PBT-novērtējuma rezultāti  Šis produkts nesatur PBT vai vPvB vielas. 

 Cita kaitīgā ietekme 
Nav pieejama informācija par šī konkrētā produkta ietekmi uz vidi. Šis produkts 

nav klasificēts kā bīstams videi. Nedrīkst pieļaut produkta nokļūšanu 

kanalizācijā, ūdeņos, kā arī augsnē. 

 

13. PUNKTS: Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu  

 Atkritumu apstrādes metodes 
Nē 

EWC: 08 04 10 atkritumi, kas nav minēti pozīcijā 08 04 09 minētie 

adhezīvu un hermētiķu atkritumi 

EWC: 15 02 03 atkritumi, kas nav minēti pozīcijā 15 02 02 minētie absorbenti, 

filtrēšanas līdzekļi, lupatas un aizsargtērps 

Jāapglabā atbilstoši spēkā esošajiem vietējiem un starptautiskajiem oficiālajiem 

noteikumiem. 

Cita informācija 

Eiropas atkritumu kods (EWC) 

Šis produkts tiek klasificēts kā bīstamie atkritumi 

Piezīme, šķīdība ūdenī 

Pārvietošanās 

Cita informācija 

Ja produkts ir ieelpots 

Ja norīts 

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai 

Mutagenitāte 

Kancerogenitāte 

Pakļautība toksiskai ietekmei uz īpašu 

mērķorgānu 

Sensibilizācija 

Aspirācijas risks 

Saskarē ar acīm 

Saskarē ar ādu 

Informācija par ietekmi uz vidi, 
kopsavilkums 
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14.1. ANO klasifikācijas numurs 
Komentārs  Attiecībā uz transportēšanu produkts nav klasificēts. 

 Transportējot izmantojamais oficiālais nosaukums 

 Transportēšanas bīstamības klase 

 Iepakojuma grupa 

 Risks videi 
Brīdinājums  Produkts nav klasificēts kā videi bīstams. 

 Īpaša piesardzība lietotājam 
Īpaša piesardzība lietotājam  Nav jāievēro īpaša piesardzība. 

 Transportēšana bez taras atbilstoši Marpol 73/78 līguma II pielikumam un 

IBC kodeksam 

Cita piemērojama informācija. 
Cita piemērojama informācija.  Nav piemērojama. 

 
15. PUNKTS: Informācija par tiesību aktiem  

 Drošības, veselības un vides tiesību akti vai regulas, kas tieši attiecas 

uz vielu vai maisījumu 
Tiesību akti un regulas  Nav īpašu regulu. 

Ķīmiskās drošības novērtējums 
Ir veikts ķīmiskās drošības novērtējums Nav 

 
16. PUNKTS: Cita informācija  

Jāiepazīstas ar drošības datu lapu.  

Ražotāja drošības datu lapa (18.1.2012) 

 

 
SIA BMI Latvija 

14. PUNKTS: Informācija par transportēšanu 

Apmācību standarti 

Svarīgākie drošības datu lapas 
sastādīšanā izmantotie avoti 

Atbildīgais par drošības datu lapu 

 


