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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

SuperNova Bau-u. Hobbygips

1.1. Produkto identifikatorius

01-2119444918-26-0183Registracijos numeris priskirtas 

pagal REACH:

7778-18-9CAS Nr.:

231-900-3EB Nr.:

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos ar mišinio paskirtis

Gipsas

Nera, naudokite pagal paskirti.

Nerekomenduojama naudoti

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Meffert AG FarbwerkeĮmonė:

Adresas: Sandweg 15

Miestas: D-55543 Bad Kreuznach

Telefonas: Telefaksas:+49 671 870-0 +49 671 870-397

info@meffert.comEl. paštas:

Reguliavimo reikalu 

departamentas

Asmuo pasiteirauti: +49 671 870-310Telefonas:

El. paštas: SDB@meffert.com

www.meffert.comInternet:

00 800 63333782 Pirmadieniais – penktadieniais 7.30–20.00 val. Šeštadienis 

9:00 - 20:00 val.

1.4. Pagalbos telefono numeris:

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Ženklinimo elementai

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius. Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į 

gydytoją patarimo. Atsiradus alerginei reakcijai, ypač kvėpavimo takuose, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Bendrieji nurodymai

Įleiskite gryno oro. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus

Nedelsiant nuplauti: Vanduo ir muilas.

Patekus ant odos

Po sąlyčio su akimis atmerktas akis nedelsinat 10-15 minučių skalauti tekančiu vandeniu bei kreiptis į gydytoją. 

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.Iš karto iškviesti 

gydytoją.

Patekus į akis
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Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens. Iš karto iškviesti gydytoją.
Prarijus

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Iki šiol nežinomi jokie simptomai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptomų gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Pats produktas nedegus. Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos.

Tinkamos gesinimo priemonės

nėra/joks

Netinkamos gesinimo priemonės

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

nėra/joks

Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą. 

Žmonėms apsaugoti ir ataušinti talpas pavojaus zonoje naudokite vandens patranką.

5.3. Patarimai gaisrininkams

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Įveskite gerą vėdinimą. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Venkite dulkių susidarymo. 

Suformuoja su vandeniu slid˛ius pavir ius.

Bendra informacija

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

U˛ter us upe, e˛era ar kanalizacija, apie tai informuokite atitinkamas institucijas pagal vietinius istatymus.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkite mechaniškai ir išmeskite atitinkamose talpose. 

Sulaikymui Smėlis Pjuvenos Universalus rišiklis

Kita informacija

Saugus naudojimas: žiūrėkite skirsnis 7. Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8 

Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

Pastabos del priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus

Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Naudotų darbo drabužių nedėvėkite už darbo vietos 

ribų.

Papildomi nurodymi

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Išėmę produktą, talpas visada sandariai uždarykite. Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje 

vietoje atokiau nuo rūgštys.

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms
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Specialiu reikalavimu nera.

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

Laikyti tik originalioje talpoje.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Tinkas

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.2. Poveikio kontrolė

Įveskite gerą vėdinimą.

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Įleiskite gryno oro.

Saugos ir higienos priemonės

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 

Pur kiant devekite akinius. DIN EN 166

Akių ir (arba) veido apsaugą

Apsaugines pirštines nuo chemikalų atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jų pritaikymą dirbti su pavojingų 

medžiagų koncentracijomis ir kiekiais. Susidėvėjus pakeiskite.

Rekomenduojama dėl aukščiau išvardytų specialiam naudojimui skirtų apsauginių pirštinių atsparumo 

chemikalams pasikonsultuoti su pirštinių gamintoju. Atkreipkite dėmesį į gamintojo nuorodas. 

Tinkama medžiaga: NBR (Nitrilinis kaučiukas) Jei reikia, naudokite medvilnines vidines pir  tines.  

Prasiskverbimo laikas: >480 min. 

Pirštinių medžiagos storis: >0,5 mm

Rankų apsauga

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. 

Pur kimo procesams: Vienkartinis apsauginis kostiumas.

Odos apsauga

Kvėpavimo takų apsauga reikalinga esant: dulkes. Daleliu filtras P2 (baltas).

Kvėpavimo sistemos apsauga

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.

Poveikio aplinkai kontrolė

Milteliai / granulėsAgregatinė būsena:

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Spalva: balsvas / pilkas

bekvapisKvapas:

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C): 6-8

Būklės pokyčiai

1450 °CLydymosi ir stingimo temperatūra:

netaikomaVirimo temperatūra arba pradinė virimo 

temperatūra ir virimo temperatūros 

intervalas:

netaikomaSublimacijos temperatūra:

netaikomaSuminkštėjimo temperatūra:

netaikomaLiedinimo taškas:
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netaikomaPliūpsnio temperatūra:

Palaikantis degimą: Duomenų nėra

Degumas

netaikomakietas/skystas:

netaikomadujų:

netaikomaŽemutinė sprogimo riba:

netaikomaViršutinė sprogimo riba:

netaikomaSavaiminio užsidegimo temperatūra:

Savaiminio užsidegimo temperatūra

netaikomakietos medžiagos:

netaikomadujų:

ca. 1000 °CSkilimo temperatūra:

Garų slėgis: netaikoma

Tankis: 2,3-3,0 g/cm³

Piltinis tankis: 800-1000 kg/m³

8,8 g/LTirpumas vandenyje:

Dinaminė klampumas: netaikoma

Kinematinė klampumas: netaikoma

Ištekėjimo laikas: netaikoma

Santykinis garų tankis: netaikoma

netaikomaTirpiklio kiekis:

9.2. Kita informacija

100Kietos medžiagos kiekis:

nėra/joks

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Ši medžiaga laikoma nereaktyvia esant įprastoms naudojimo sąlygoms.

10.2. Cheminis stabilumas

Mišinys yra chemiškai stabilus rekomenduojamomis laikymo, naudojimo ir temperatūros sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Kenksmingų reakcijų nežinoma.

Venkite u˛ter�imo siera redukuojanciomis bakterijomis ir vandeniu anaerobinemis salygomis.

10.4. Vengtinos sąlygos

nėra/joks

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Skilimas vyksta esant didesnei temparatūrai nei: 1450°C

Pavojingi skilimo produktai: Sieros dioksidas (SO2), Kalcio oksidas

10.6. Pavojingi skilimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
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Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Dirginimą ir ėsdinimą

Jautrinantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeninis, paveldimąsias savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

                                                                                                   

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Toksiškumas vandens organizmams Daugiau informacijos nera.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Ši medžiaga neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT/vPvB kriterijų.

Daugiau informacijos nera.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Neleiskite, kad neskiestas produktas ar didelis jo kiekis patektu i gruntinius vandenis, vandens telkinius ar 

kanalizacija.

Kiti duomenys

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinimo aplinkybės

Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

170802 STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ); 

gipso izoliacinės statybinės medžiagos; gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 

01

Atliekų šalinimo kodas (nevalyta tara)

PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ 

MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines 

pakuočių atliekas); popieriaus ir kartono pakuotės

150101

Užterštas pakuotes visiškai ištuštinkite ir atitikamai išvalę vėl galite jas panaudoti. Neišvalomas talpas reikia 

išmesti. Visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos.

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:
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No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Jūrų transportas (IMDG)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.4. Pakuotės grupė:

14.5. Pavojus aplinkai

NePAVOJINGA APLINKAI: 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

No dangerous good in sense of this transport regulation.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES norminė informacija

02010/75/ES (VOC):

02004/42/EB (VOC):

Nacionaliniai normatyvai

1 - nelabai kenksmingas vandeniuiVandens pavojingumo klasė (D):

Papildomi nurodymai

TRGS 559: Mineralines dulkes 

TRGS 900

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai
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Šiame saugos duomenų duomenų lape yra ankstesnio lapo varianto šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Santrumpos ir akronimai

EEB - Europos ekonomine bendrija; EB - Europos bendrija; CLP reglamentas del med˛iagu ir mi iniu 

klasifikavimo, ˛enklinimo ir pakavimo; TRGS - pavojingu med˛iagu technines taisykles; PBT - patvari 

bioakumuliacine ir toksi ka med˛iaga; vPvB - labai patvarus, labai bioakumuliacinis; REACH - cheminiu 

med˛iagu registravimas, vertinimas, autorizavimas ir apribojimas; LOJ - lakieji organiniai junginiai WGK - 

vandens pavojingumo klase

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų 

paskutinio tiekėjo)
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