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1.Izstrādājuma un ražotāja nosaukums                            
                                                                 
- Dati par produktu: Dispersijas krāsa                           
                                                                 
- Tirdzniecības nosaukums: Dufa Wandfarbe 
                                                                                                                      
- Ražotājs/piegādātājs: Meffert AG         
                                       Farbwerke   
                                       Postfach 19 64     
                                       D-55509 Bad Kreuznach       Tel: 0671/870-0, Fax: 0671/870-397                  
                                                                 
- Steidzīgos gadījumos zvanīt:  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112  
      Valsts toksikoloģijas centrs: 7042468 
                                                                 
- Pārstāvis Latvijā: SIA Meferts, Tel. 6464589, jur adr. Kalnciema 116a-9 RN:000356688   
     
 2. Dati par produkta sastāvdaļam                  
                                                                                                                               
- Bīstamās sastāvdaļas:    Nav                                 
                                                                                                                              
   
3. Iespējamā bīstamība                                              
                                                                 
- Bīstamības apzīmējums:  Nav                
                                                                 
- Sevišķi bīstamības norādījumi dabai un cilvēkiem:  Netiek uzskatīts, ka produkts rada kaitīgu 
ietekmi uz vidi. 
                                                                 
                                         
 
4. Pirmās palīdzības pasākumi. 
 
- Visp. norādījumi:    Ar produktu sasmērētus apģerba gabalus nekavējoties novilkt. 
 
- Saskaroties ar ādu:   saskaroties ar ādu nekavējoties mazgāt ar ūdeni un ziepēm.  
                                                                 
- Noklūstot acīs:    Nekavējoties skalot ar lielu tekoša ūdens daudzumu.  
                                                                 
- Norijot:     Izsklot muti un iedzert lielu daudzumu ūdens. Neizsaukt vemšanu. 
Nekavējoties informēt ārstu.  
 
 
5. Pasākumi  ugunsgrēka gadījumā                         
                                                                 
- Piemēroti dzēšanas līdzekļi: Pulveris, oglekļa dioksīds, ūdens migla. 
 
- Nepiemēroti dzēšanas līdzekļi: ūdens strūkla. 
                                                                 
- Sevišķi draudi no produkta, tā sadegšanas produktiem vai gāzēm: Ugunsgrēkā var veidoties 
melni biezi dūmi. 
 
- Speciāls drošības aprīkojums: Lietot respiratorus.  
 
- Citi dati: 
Apdraudētus iepakojumus dzesēt ar ūdens strūklu. Degšanas pārpalikumus un kontaminējamo 
dzēšanas ūdeni pārstrādāt atbilstoši vietējai likumdošanai. 
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  6. Pasākumi neparedzētas noplūdes gadījumos 
                                                                
- Personu aizsardzības pasākumi: maisījums ar ūdeni veido slidenas virsmas. 
                                                                 
- Vides aizsardzības pasākumi: Savākt ar mitrumu uzsūcošiem materiāliem un pārstrādāt saskaņā 
ar pastāvošo likumdošanu. Neizliet kanalizācijā, notekūdeņos vai zemē. Nokļūstot notekūdeņos vai 
kanalizācijā, par notikušo informēt atbildīgās amatpersonas.                                                    
 
- Tīrīšanas/savākšanas metodes: Izlijušo materiālu ierobežot ar nedegošu uzsūcošu materiālu 
(piem. smiltīm, zemi, granti, vermikulītu)  un pārstrādāt saskaņā ar vietējo likumdošanu savācot 
piemērotos traukos.  
 
 
7. Pārvietošana un uzglabāšana.                                        
                                                                 
- Pārvietošana:                                                    
                                                                 
 a) Norādījumi drošai pārvietošanai: Ievērot vispārējos ķīmisku vielu uzglabāšanas norādījumus.  
                                                                 
 b) Norādījumi ugunsgrēka un eksplozijas novēršanai: Nav sevišķu norādījumu. 
                                                                 
- Glabāšana:                                                      
                                                                 
  a) Norādījumi noliktavām un traukiem: Atvērtus iepakojumus rūpīgi noslēgt un uzglabāt 
izslēdzot noplūdes iespēju.      
                                                                 
  b) Kopāglabāšanas norādījumi: Neglabāt kopā ar stipri sārmainiem vai bāziskiem kā arī 
oksidācijas  produktiem.               
                                                                 
  c) Papildus dotie uzglabāšanas norādīumiem: Uzglabāt iepakojumos kas atbilst orģināliem. 
Ievērot norādījumus uz etiķetes. Sargāt no tiešiem saules stariem un karstuma. Izvairīties no 
atdzišanas zem 0o C.                   
                                                                                                                                                                   

 
 
8. Darba drošības noteikumi 
                                                                 
 - Papildus norādījumi tehnisko iekārtu novietošanai:  nav.  
                                                                                                                                                                         
- Individuālie aizsardzības līdzekļi:                                   
                                                                
 a) Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi:  Ievērot vispārējos ķīmisko vielu drošības 

noteikumus 
                                                                 
 b) Elpas aizsardzība: Nav, tomēr izvairīties no tvaiku ieelpošanas.  
                                                                 
 c) Roku aizsardzība: Intensīvas lietošanas apstākļos pielietot gumijas aizsargcimdus 0,15mm. 
Nomainīt parādoties nolietošnās pazīmēm. 
                                                                 
 d) Acu aizsardzība: aizsargbrilles.  
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9. Fiziskās un ķīmiskās īpasības             
                                                                 
- Forma:     šķidrs                                                
                                                                 
- Krāsa:     balts                               
                                                                 
- Smarža:   nav ievērojama                                            
                                                      
 - Vārīšanās temperatūra:  100  ° C    pie    1013 hPa        
                                                                                                                                                        
- Pašaizdegšanās :   Produkts nav pašuzliesmojošs 
                                                                 
- Eksplozijas bīstamība:  Produkts nav eksplozijbīstams, taču iepējama eksplozijbīstams 

produkta izgarojumu un gaisa maisījums.   
 
- Tvaika spiediens:   pie 50° C  23.3 hPa 
                                                                                                                                                                                   
- Blīvums:                        pie 20° C   1.55 g/ml  
 
- Viskozitāte:   5,5-5,8 Pa*s pie 20° C  pēc DIN 53217 
                                                                 
- Sķīdinašana/maisīšana ar ūdeni: pilnībā šķīstošs  
                                                                 
- pH līmenis:                  8                                       
 
 
10. Stabilitāte un reaktivitāte                                    
                                                                                                                                 
- Bīstamas reakcijas:         Nav 
                                                                 
- Bīstamie noārdīšanās produkti: augstās temperatūrās var veidoties bīstami produkti, piem. 
oglekļa dioksīds, oglekļa monoksīds, dūmi, oksīdi. 
                                                               
 
11. Toksikoloģiskā informācija                                      
                                                                 
- Pieredze no prakses 
Pareizi pielietojot produktu nav tikusi novērota tā kaitīga iedarbība. Kontaktā ar ādu: ilgāka un/ vai 
biežāka kontakta gadījumā iespējams iekaisuma pazīmes. Iespējamas alerģiskas reakcijas.                                    
                                                                                                                                 
- Paildus toksikoloģiskie norādījumi:. Produkts ir maisījums, kuram nav eksperimentāli noteikts 
toksiskums. 
 
12. Ekoloģiskā informācija                                       
                                                                 
- Vispārējie norādījumi: Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. Neizliet gruntsūdeņos, 
notekūdeņos vai neatšķaidītā veidā kanalizācijā. Neuzglabāt atklātos laukumos.                                                 
 
13. Norādījumi pārstrādei                                       
 
Pārstrādāt atbilstoš vietējai likumdošnai.  
Iedalījums pēc EAK, eiropas atkritumu kataloga                                                             
 080103 Arkritumi no krāsām un lakām uz ūdens bāzes 
            080100 Atkritumi no sacietējušām krāsām un lakām. 
- Netīrus iepakojumus:  Bundžas ar krāsas atlikumiem nodot saskaņā ar vietējo likumdošanu.  
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14. Norādījumi transpotēšanai                                         
   
- Produktam nav noteikti ierobežojumi sauzemes, ūdens un gaisa transportēšanai.  
                                           
 
15. Normatīvā informācija     
                                         
- Produkta klasifikācija:  nav bīstams   
   
- Produkta marķējums: nav 
    
- Iedarbības raksturojumi:  nav 
     
- Drošības prasību apzīmējumi:  nav 
 
Papildus marķējums:     
 
- Iepakojums, lai to nevarētu atvērt bērni:      

 Nav nepieciešams     
 
- Taustāmais bīstamības simbols:        

Nav nepieciešams                                                                                      
   
 
16. Citi dati                                          
                                                                                                                             
Normatīvie akti: 
2002.gada 12.marta MK noteikumi Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, iepakošanas un 
marķēšanas kārtība” 
2004.gada 24.februāra MK noteikumi Nr.105 “Kārtība, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko 
produktu drošības datu lapas” 
2001.gada 19.jūnija MK noteikumi Nr.258 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara 
atkritumus bīstamus 
LVS 89:1998 “Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā”     
    
 Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par 
korektiem, tomēr ne produkta importētājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un neuzņemas 
atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit 
sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem un veikt visus nepieciešamos drošības 
pasākumus lietojot šo produktu. 
 


	b\) Elpas aizsardzîba: Nav, tomçr izvai

