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1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės
identifikavimas
1.1 Produkto identifikatorius
Prekybos ženklas: weberfloor Outdoor SL
Gaminio numeris: XXP014959
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
Medžiagos / mišinio panaudojimas Naudojimui paruoštas skiedinys
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Gamintojas / tiekėjas
Company: Saint-Gobain Sweden AB
Adress: Box 415
Postnr: 191 24 Sollentuna
country: Sweden
Telefon: +46-(0)8-625 61 00
e-mail: msds@weber.se
1.4 Pagalbos telefono numeris: Dial +46 112, and ask for Poison Information

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Results of in vitro- tests have shown that cement based mixtures with more than 1% of cement
cause serious skin irritation and serious eye damage, therefore the classification of these mixtures
regarding H315 and H318 is not based on the calculation of the ingredients or the pH in this case.
GHS05 korozija
Eye Dam. 1 H318 Smarkiai pažeidžia akis.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.
STOT SE 3 H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
Pavojaus piktogramos

GHS05 GHS07
Signalinis žodis Pavojinga
Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
cement portland, grey
Pavojingumo frazės
H315 Dirgina odą.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
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Atsargumo frazės
P101
Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo
etiketę.
P102
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P103
Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)
apsaugos priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.
P302+P352
PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P362
Nuvilkti užterštus drabužius.
P501
Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines /
tarptautines taisykles.
Papildomos nuorodos:
Contains portland cement with a soluble chromium VI content under 2 ppm during the conservation
period indicated on the packaging.
EUH208 Sudėtyje yra cement portland, grey. Gali sukelti alerginę reakciją.
2.3 Kiti pavojai
Product mixed with water gives a pH of approx 13.
The product contains silica sand with less than 1% of fine fraction and therefore is not classified as
hazardous; however, pay attention when handling and follow the indications relating to personal
protective equipment.
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
PBT: Nevartotina.
vPvB: Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai
Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.
Pavojingos sudedamosios medžiagos :
CAS: 65997-15-1
cement portland, grey
25-50%
EINECS: 266-043-4
Eye Dam. 1, H318;
Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335
Konkrečios koncentracijos ribos: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 1 %
SVHC Void
Papildomos nuorodos
The mixture is "low chromate" according to the Regulation (EC) No 1272/2008 within the product
shelf-life, so that the classification with H317 is not applicable, when the packing was not opened in
the meantime.
Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendra informacija:
Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
Remove the victim immediately from the danger area. If the patient is unwell consult a doctor and
present this data sheet.
Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
Po kontakto su oda: Nedelsiant nuplauti vandeniu.
(Tęsinys 3 psl.)
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Po kontakto su akimis:
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
Nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju.
Prarijus:
Rinse out mouth with water. Do not induce vomiting. Seek medical attention and present this data
sheet.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
This powder (wet or dry) may cause irritation or potentially irreversible serious injury on contact with
the eyes. Prolonged contact with moist skin (due to e.g. sweat or humidity) can cause skin irritation
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės
5.1 Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo medžiagos:
The product is not combustible.
Gaisro gesinimo priemones taikyti adekvačiai aplinkai.
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
5.3 Patarimai gaisrininkams
Ypatingos saugos priemonės: Use methods suitable to surrounding conditions.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Vengti dulkių susidarymo.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
The dry powder and the fresh product is removed with water. The hardened product is removed
mechanically.
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Vengti dulkių susidarymo.
Dulkių susidarymo atveju numatyti nutraukimą.
Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Sandėliavimas:
Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Laikyti tik neatidarytoje originalioje talpoje.
Nuorodos dėl laikymo bendrai: Laikyti atskirai nuo maisto produktų.
Kitos sandėliavimo nuorodos:
Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje gerai uždarytuose induose.
Saugoti nuo drėgno oro ir vandens.
Cr(VI) reducing agent efficiency: the integrity of the packaging and the compliance with the above
mentioned storage conditions are essential conditions to ensure the effectiveness of the reducing
agent for the period of time indicated on each individual bag, or for three months from the delivery
date for the bulk product (see Section 15).
(Tęsinys 4 psl.)
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7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga
8.1 Kontrolės parametrai
Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:
DNEL lygių
CAS: 471-34-1 calcium carbonate
Inhaliacinis(ė) Derived No Effect Level 6,36 mg/m³ (worker local long term value)
1,06 mg/m³ (consumer local long term value)
PNEC lygių
CAS: 65996-69-2 Slags, ferrous metal, blast furnace
Predicted No Effect Concentration 1.000 mg/kgxdwt (earth rating factor)
Predicted No Effect Concentration 500 mg/l (sea water rating factor)
5.000 mg/l (fresh water rating factor)
CAS Nr. Medžiagos aprašymas % Tipas Vertė Vienetas
CAS: 14808-60-7 Silicon dioxide (Quartz sand)
PRD IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,1 mg/m³
Papildomos ekspozicijos vertės, esant galimiems pavojams perdirbimo metu:
Total inhalable dust: 10 mg/m³
Respirable dust (< 5 μm): 4 mg/m³
Quartz respirable dust (< 5 µm) : 0,15 mg/m³
Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.
8.2 Poveikio kontrolė
Asmens saugos priemonės:
Bendrosios saugos ir higienos priemonės:
Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
Provide adequate general ventilation and local process ventilation. Use local exhaust ventilation if
necessary.
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Vengti kontakto su akimis ir oda.
Use a moisturising skin cream after processing the product.
Kvepavimo takų apsauga:
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą.
Filtras P3
Rankų apsauga:
Apsauginės pirštinės
The hands must be cleaned from the powder before putting on the gloves.
Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai /
mišiniui.
Pirštinių medžiaga
Nitrile impregnated cotton gloves complying with the standard EN 374-1.
Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių
rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys,
pirštinės medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš
kiekvieną naudojimą.
Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.
Akių apsauga: Tampriai prisispaudžiantys akiniai
(Tęsinys 5 psl.)
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Kūno apsauga: Apsauginiai drabužiai

9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Bendra informacija
Išvaizda:
Forma:
Milteliai
Spalva:
Pilka(s)
Kvapas:
Būdinga(s)
Kvapo atsiradimo slenkstis:
Nenustatyta.
pH vertė:
Sudėties pakeitimas
Lydimosi/užšalimo temperatūra:
Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas:

Šarminis(ė)
Nenustatyta
netaikytina

Pliūpsnio temperatūra:

Nevartotina.

Degumas (kietų medžiagų, dujų):

Medžiaga nedegi.
Nenustatyta.
Nevartotina.

Uždegimo temperatūra:

Nenustatyta.

Skilimo temperatūra:

Nenustatyta.

Savaiminio užsidegimo temperatūra:

Produktas savaime neužsidega.

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
Sprogimo riba :
Žemutinė:
Viršutinė
Oksidacinės savybės:

netaikytina
netaikytina
Nenustatyta.

Garų slėgis:

Not applicable.

Tankis:
Santykinis tankis:
Garų tankis
Garavimo greitis

Not applicable.
nenustatyta
Nenustatyta.
Nevartotina.
Nevartotina.

Tirpumas / Maišymas su
vandeniu:

Hardens when in contact with water.

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/
vanduo:
Nenustatyta.
Klampa:
Dinaminis:
Kinematinis:
Tirpiklių sudėtis:
EU-VOC
EU-VOC (g/L)
Kietųjų dalelių kiekis:

Not applicable.
Not applicable.
0,00 %
0,0 g/l
100,0 %
(Tęsinys 6 psl.)
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9.2 Kita informacija

None.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas
10.1 Reaktingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
10.2 Cheminis stabilumas Stable at recommended storage conditions
Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Reaguoja su rūgštimis.
Esant drėgmei, reaguoja su lengvaisiais metalais, susidaro vandenilis.
10.4 Vengtinos sąlygos
Avoid water ingress/moisture during storage (the product will react with moisture and harden).
10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija
11.1 Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:
Komponentas Rūšis Vertė Porūšis
CAS: 65997-15-1 cement portland, grey
Dermalinis(ė) LD50
>2.000 mg/kg (Rabbit)
CAS: 471-34-1 calcium carbonate
Oralinis(ė)
LD50
6.450 mg/kg (Rat)
Dermalinis(ė) LD50
6.450 mg/kg (Rat)
CAS: 65996-69-2 Slags, ferrous metal, blast furnace
Oralinis(ė)
LD50
>2.000 mg/kg (Rat)
Dermalinis(ė) LD50
>4.000 mg/kg (Rat)
Inhaliacinis(ė) LC50/4 h >5 mg/l (Rat)
Pirminis perštėjimo efektas:
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Dirgina odą.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
Smarkiai pažeidžia akis.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Papildomos toksikologinės nuorodos:
CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT (vienkartinis poveikis)
Gali dirginti kvėpavimo takus.
STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
LT
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12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija
12.1 Toksiškumas
Vandeninis toksiškumas: Not classified as harmful to aquatic life
Testo rūšis Poveikio koncentracija Metodas Vertinimas
CAS: 471-34-1 calcium carbonate
EC50/72h
14 mg/l (Algae)
CAS: 65996-69-2 Slags, ferrous metal, blast furnace
LC50/96h
>100 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))
LC0/96h
>100 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))
EC50/72h
>90.000 mg/l (Algae)
NOEC (72h) 50-100 mg/l (Algae)
NOEC (21d) 1.563 mg/l (Daphnia magna)
EC 0/48h
>100 mg /l (Daphnia magna)
12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
Ekotoksiniai poveikiai:
Pastaba:
The product contains substances which causes severe clouding in water
The product contains substances which cause a local pH change and thus have a detrimental effect
on fish and bacteria.
Kitos ekologinės nuorodos:
Bendrosios nuorodos: Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
PBT: Nevartotina.
vPvB: Nevartotina.
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas
13.1 Atliekų tvarkymo metodai
Rekomendacija:
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
Product hardens after adding water after 5 to 6 hours and can then be disposed of as building
rubbish. Possible waste code 17 09 04.
Europos atliekų katalogas
Possible waste code. The concrete waste code depends on the source of the waste.
10 13 14 betono atliekos ir betono dumblas
HP4
Dirginančios - dirgina odą ir pažeidžia akis
HP5
Specifiškai toksiškos konkrečiam organui (STOT)/Toksiškos įkvėpus
HP13
Jautrinančios
Nevalytos pakuotės:
Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.
Rekomenduojamas valiklis: Thoroughly shake out sacks.
LT
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14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą
14.1 JT numeris
ADR, ADN, IMDG, IATA

atkrenta

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
ADR, ADN, IMDG, IATA

atkrenta

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
ADR, ADN, IMDG, IATA
klasė

atkrenta

14.4 Pakuotės grupė
ADR, IMDG, IATA

atkrenta

14.5 Pavojus aplinkai:

Nevartotina.

14.6 Specialios atsargumo priemonės
naudotojams

Nevartotina.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal
MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nevartotina.
Transportavimas/kitos nuorodos:

Pagal m inim as instruk cijas k rovinys
nepavojingas.

UN "Model Regulation":

atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List, Annexes XIV and XVII)
Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)
Under the conditions of conservation, the reducing agent used keeps the content of soluble
chromium (VI) below 2 ppm until the expiration date indicated.
Shelf-life of the product: see details on the packaging.
For bulk product: shelf life 3 months starting from date on the Delivery note.
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 cf. section 2
Direktyva 2012/18/ES
Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS
Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS
The marketing and use of cement is subject to a restriction on the content of soluble Cr (VI)
(REACH Annex XVII point 47 Chromium VI compounds)
Apribojimo sąlygos: 47
Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo - II Priedas
Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių
garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.
Svarbios frazės
H315 Dirgina odą.
(Tęsinys 9 psl.)
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H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Market development
Asmuo kontaktams :
Product safety Coordinator Phone +46 141 49228
Santrumpos ir akronimai:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija
Skin Sens. 1: Odos jautrinimas – 1 kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija
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