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1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana
1.1. Produkta identifikators

CONVOClean forte, tīrīšanas līdzeklis
1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot
Vielas/maisījuma lietošanas veids

Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi (tostarp līdzekļi, kas satur šķīdinātājus)
Tikai profesionālai lietošanai.
1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Firmas nosaukums:
Iela:
Vieta:
Telefons:
Persona izziņām:

Convotherm Elektrogeräte GmbH
Talstr. 35
D-82436 Eglfing
+49 8847 67 0
Kundendienst - after sales

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt
ārkārtas situācijās:

Telefakss: +49 8847 414

+49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar 24h Mo-So

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana
2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana
Klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai Direktīvu 1999/45/EK

Bīstamības raksturojumi: C - Kodīgs
R frāzes:
Rada apdegumus.
Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Bīstamības klases:
Viela vai maisījums, kas izraisa metālu koroziju: Met. Corr. 1
Kodīgs/kairinošs ādai: Skin Corr. 1B
Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums: Eye Dam. 1
Bīstamības paziņojumi:
Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
2.2. Etiķetes elementi
Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē
kālija hidroksīds, kaustiskā potaša

Signālvārds:
Piktogrammas:

Brīdinājuma uzraksti
H290
H314

Bīstami
GHS05

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi
P260
Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301+P330+P331
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P303+P361+P353
SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot
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ādu ar ūdeni/dušā.
SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas,
ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

2.3. Citi apdraudējumi
Preparāts ir klasificēts kā bīstams Direktīvas 1999/45/EK izpratnē.
Maisījums ir klasificēts kā bīstams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratnē (GHS).

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
3.2. Maisījumi
Bīstamās sastāvdaļas
Nosaukums

EK Nr.
CAS Nr.

Daļa

Klasifikācija saskaņā ar 67/548/EEK
Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Indeksa Nr.
REACH Nr.

<5%

215-181-3

kālija hidroksīds, kaustiskā potaša

1310-58-3

C - Kodīgs, Xn - Kaitīgs R22-35

019-002-00-8

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H302 H314

203-961-6

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

Xi - Kairinošs R36

603-096-00-8

Eye Irrit. 2; H319

<5%

R-, H- un EUH frāžu teksts: skatiet sadaļā 16.
Sastāvdaļu marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 648/2004
< 5 % fosfātiem, < 5 % nejonu virsmaktīvajām vielām, < 5 % amfotērajām virsmaktīvajām vielām.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi
4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts
Vispārējie norādījumi
Nekavējoties novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu. Pirmās palīdzības sniedzējam: Ievērojiet
personīgo drošību! Nodrošiniet svaigu gaisu.
Ja ieelpots

Gadījumos, ja ieelpots apmiglošanas smidzināmais līdzeklis, nekavējoties vērsieties pie ārsta, uzrādot
iepakojumu vai etiķeti.
Ja nokļūst uz ādas
Saskares ar ādu gadījumos, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu: Ūdens. Pēc tam nomazgājiet ar:
Polietilēna glikols 400. Nemazgājiet ar ziepēm vai citiem sārmainiem tīrīšanas līdzekļiem. Acu
kairinājuma gadījumos vērsieties pie ārsta.
Ja nokļūst acīs
Nekavējoties izskalojiet zem tekoša ūdens plakstiņiem esot atvērtiem - 5 līdz 10 minūtes. Pēc tam
apmeklējiet acu ārstu. Sargiet neievainoto aci.
Ja norīts

Rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni. Dzert daudz ūdens maziem malkiem (atšķaidošs efekts). NEIZRAISĪT
vemšanu. Nekavējoties izsauciet ārstu.
4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta
Rada apdegumus. Norīšanas gadījumā pastāv barības vada un kuņģa perforācijas risks (spēcīga
kairinoša iedarbība).
Esiet uzmanīgi vemšanas gadījumā: iespējama aspirācija.
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4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi
Pirmā medicīniskā palīdzība, dekontaminācija, simptomu ārstēšana.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi
5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi
Piemērotie ugunsdzēšanas līdzekļi
Personu aizsardzības un tvertņu atdzesēšanas vajadzībām bīstamajā zonā nodrošiniet ūdens strūklas
padeves iekārtu. Pielāgojiet ugunsdzēšanas pasākumus attiecīgajai videi.
Ūdens, Putas, Sauss ugunsdzēšanas līdzeklis, ABC-pulveris, Oglekļa dioksīds (CO2), Izsmidzināmais
ūdens.
5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība
Ugunsgrēka gadījumā var rasties: Slāpekļa oksīds (NOx), Oglekļa dioksīds (CO2), Oglekļa
mono-oksīds.
5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem
Produkts pats nav degošs. Ugunsgrēka gadījumā: Valkājiet autonomu elpošanas aizsargierīci.
Papildus norādījumi
Kontaminēto dzēšanai izmantoto ūdeni savāciet atsevišķi. Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā
neieelpot dūmus.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos
6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Lietojiet personīgās
aizsardzības līdzekļus. Produkta izlīšanas/ izbiršanas gadījumā pastāv slīdēšanas risks.
6.2. Vides drošības pasākumi
Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Neļaujiet nonākt pazemē/zemē.
6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli
Savāciet ar šķidrumu uzsūcošām saistvielām (smiltis, diatomītu, skābju vai universālas saistvielas).
Savākto vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā. Rūpīgi notīriet nosmērēto virsmu.
Atšķaidiet ar lielu daudzumu ūdens. Piesārņotās zonas nepieciešams nekavējoties attīrīt: Ūdens.
6.4. Atsauce uz citām iedaļām
Droša lietošana: skatiet daļa 7
Personāla aizsardzība: skatiet daļa 8
Atkritumu utilizācija: skatiet daļa 13

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana
7.1. Piesardzība drošai lietošanai
Norādījumi drošai lietošanai
Atklātas lietošanas gadījumā iespējams izmantot lokālas nosūkšanas iekārtas. Ja lokālā nosūkšana
nav iespējama vai ir nepietiekama, tad pēc iespējas jānodrošina visai darba telpai laba ventilācija.
Situācijas, no kurām jāizvairās (riska faktori): Veidojas aerosols. Visi darba procesi ir jāorganizē ta, lai
maksimāli izvairītos no: ieelpošana. saskarsme ar ādu.
Norādījumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai
Produkts pats nav degošs.
7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm
Atbilstoša materiāla grīda: Noturīgs pret sārmiem.
Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to. Tvertni stingri noslēgt.
Atbilstošs materiāls priekš Tvertne: polietilēns. Nepiemērots materiāls priekš Tvertne: metāls.
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Norādījumi kopējai uzglabāšanai
Neuzglabājiet kopā ar: Skābe. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.
Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem
Neuzglabājiet temperatūrā zem: 5°C. Sargiet no karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt tikai
oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.
7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus.

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība
8.1. Pārvaldības parametri
Aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā
CAS Nr.

Nosaukums

112-34-5

2-(2-Butoksietoksi) etanols (butildiglikols)

šķ./cm³

Maksimumaierob
ežošana

ml/m³

mg/m³

10

67,5

AER (8 h)

15

101,2

īslaicīgi (15 min)

piez.

8.2. Iedarbības pārvaldība
Atbilstoša tehniskā pārvaldība
sk. 7 nodaļu. Papildus informācija par tehnisko iekārtu struktūru: Strādājiet zonās ar labu ventilāciju vai
ar elpošanas filtru. Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas.
Pasākumi aizsardzībai un higiēnai
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Nekavējoties novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu. Pirms
pārtraukumiem un pēc darba nomazgājiet rokas. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.
Preventatīvi pasākumi ādas aizsardzībai izmantojot aizsargsmēri.
Acu/sejas aizsardzība
Blīvi aizsedzošas aizsargbrilles.
Roku aizsardzība
Ir jālieto pārbaudītus aizsargcimdus: Atbilstošs materiāls: Butila gumija (0,5mm); NBR (Nitrila gumija)
(0,35mm); pārrāvumu laiks (maksimālā noslogotība): >480 Min.
Ieteicamie roku aizsarglīdzekļu ražojumi: Camatril Velour, Ražotājs: KCL; Vai līdzīgi citu firmu ražojumi.
Ādas aizsardzība
Atbilstoša ķermeņa aizsardzība: Aizsargpriekšauts.
Elpošanas orgānu aizsardzība

Respirators ir nepieciešams: nepietiekama ventilācija. aerosola vai dūmakas veidošanās.
Atbilstošs elpošanas aizsargierīce: partikulu filtrēšanas iekārta (EN 143). P 2
Vides apdraudējumu kontroles pasākumi
Informācija nav pieejama.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības
9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Agregātstāvoklis:
Krāsa:

šķidrs
sarkans

Smarža:

raksturīgi
Pārbaudes norma

pH (pie 20 °C):

14

Stāvokļa izmaiņas
Kušanas temperatūra:
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98 °C

Viršanas punkts un viršanas temperatūras
diapazons:
Uzliesmošanas temperatūra:

nav pielietojams

Sprādzienbīstamība
nav pielietojams

Apakšējā sprādziena robeža:
Augšējā sprādziena robeža:

nav pielietojams
nav pielietojams

Aizdegšanās punkts:

nav pielietojams

Tvaika spiediens:
(pie 20 °C)
Tvaika spiediens:
(pie 50 °C)

23 hPa
123 hPa

Blīvums (pie 20 °C):
Iepakojuma blīvums pret izbiršanu:

1,10 g/cm³
nav pielietojams

Šķīdība ūdenī:
(pie 20 °C)
Šķīdība citos šķīdinātājos
Etanols. Acetons

sajaucams.

Dinamiskā viskozitāte:

nav noteikts

Relatīvais tvaika blīvums:

nav noteikts

Relatīvais iztvaikošanas ātrums:

nav noteikts

9.2. Cita informācija

Cietais atlikums:

nav noteikts

Korozijas ātrums uz tērauda un alumīnija virsmām pie pārbaudes temperatūras 55 °C>= 6,25mm gadā

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja
10.1. Reaģētspēja
Reaģē ar : Skābe, Oglekļa dioksīds.
10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils, glabājot normālā vides temperatūrā.
10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Eksotermiskas reakcijas ar: Skābe.
Spēcīgi reaģē ar: Skābe.
Spēcīga reakcija, radot ūdeņradi, nonākot saskarē ar amfotēriem metāliem (piemēram, alumīniju,
svinu, cinku) (sprādzienbīstami!).
10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās
Sargiet no karstuma un tiešiem saules stariem.
10.5. Nesaderīgi materiāli
Viegli metāli, Skābe, Oksidācijas līdzeklis, stipras iedarbības, Peroxide, Cinks, Varš, Vara leģēšana.
10.6. Bīstami noārdīšanās produkti
Oglekļa dioksīds.
Turpmāka informācija
Izraisa metalu koroziju. Lēnām izšķīdina alumīniju un cinku, radot ūdeņradi.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija
11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi
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Toksikokinētika, vielmaiņa un sadalīšanās
Nav pieejami dati
Akūts toksiskums
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Nosaukums

CAS Nr.

Iedarbības ceļi
1310-58-3

Metode

Deva

Sugas

Avots

273 mg/kg

Žurka

RTECS

kālija hidroksīds, kaustiskā potaša
LD50

orāls

Kairināmība un kodīgums
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Sensibilizējoša iedarbība
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Ledarbe pēc atkārtotas vai ilgas darbības
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Vēzi izraisoša, iedzimtību mainoša, kā arī vairošanos apdraudoša iedarbība
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Bīstamība ieelpojot
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Specifiski dzīvnieku izmēģinājumu efekti
Nav pieejami dati

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija
12.1. Toksicitāte
Maisījuma dati nav pieejami.
CAS Nr.

Nosaukums
Ūdens toksicitāte

1310-58-3

Metode

Deva

[h] | [d] Sugas

Avots

kālija hidroksīds, kaustiskā potaša
Akūtā toksicitāte zivīm

LC50

80 mg/l

96 h Gambusia affinis

IUCLID

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Produkts ir sārmains. Pirms notekūdeņu ievadīšanas attīrīšanas iekārtā parasti nepieciešama
neitralizēšana.
Virsmas aktivs(i), kas ieklauts aja preparata, atbilst biodegradabilitates kriterijiem, kas noteikti Regula
(EC) Nr.648/2004 par kidumiem.
12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav norādīijumu par bioakumulācijas potenciālu.
12.4. Mobilitāte augsnē
Iekļūstot zemē, produkts ir mobils un var piesārņot gruntsūdeņus.
12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
Preparāta sastāvdaļas neatbilst kritērijiem, lai to varētu klasificēt kā PBT vai vPvB.
12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes
neatbilstošs

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu
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13.1. Atkritumu apstrādes metodes
Norādījumi novākšanai (otrreizējai pārstrādei)
Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem.
Izlietoto produktu atkritumu
ATKRITUMI, KAS RADUŠIES NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS; atkritumi, kas radušies bāzu
060204
RPPL; nātrija un kālija hidroksīds
Bīstamie atkritumi.
Izlietoto atlikumu atkritumu
ATKRITUMI, KAS RADUŠIES NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS; atkritumi, kas radušies bāzu
060204
RPPL; nātrija un kālija hidroksīds
Bīstamie atkritumi.
Netīro iesaiņojsmu atkritumu
IEPAKOJUMA ATKRITUMI; CITĀDI NESPECIFICĒTI ABSORBENTI, LUPATAS, FILTRĒŠANAS
150110
MATERIĀLI, AIZSARGAPĢĒRBS; iepakojums (tostarp atsevišķi savākti iepakojuma sadzīves
atkritumi); iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas piesārņots ar tām
Bīstamie atkritumi.
Sasmērētu iesaiņojumu novākšana un ieteicamie līdzekļi
Ūdens. Kontaminētos iepakojumus ir pilnībā jāiztukšo, pēc atbilstošas tīrīšanas tos var izmantot
atkārtoti.
Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkārtoti.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu
Sauszemes transports (ADR/RID)
14.1. ANO numurs:

UN 1814

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportēšanas bīstamības
klase(-es):

8

14.4. Iepakojuma grupa:

II

Bīstamības marķējums:

8

Klasifikācijas kods:
Ierobežots daudzums (LQ):
Transporta kategorija:
Bīstamības numurs:
Tuneļa ierobežojuma kods:

C5
1L
2
80
E

Cita piemērojama informācija (Sauszemes transports)
E2
Transporta kategorija: 2
Upju un ezeru kuģniecības transports (ADN)
14.1. ANO numurs:

UN 1814

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportēšanas bīstamības
klase(-es):

8

14.4. Iepakojuma grupa:

II

Bīstamības marķējums:

8
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C5
1L

Cita piemērojama informācija (Upju un ezeru kuģniecības transports)
E2
Jūras kuģniecības transports (IMDG)
14.1. ANO numurs:

UN 1814

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportēšanas bīstamības
klase(-es):

8

14.4. Iepakojuma grupa:

II

Bīstamības marķējums:

8

Jūras piesārņotāju:
Īpašie nosacījumi:
Ierobežots daudzums (LQ):
EmS:

1L
F-A, S-B

Cita piemērojama informācija (Jūras kuģniecības transports)
Īpaši norādījumi: E2
Gaisa transports (ICAO)
14.1. ANO numurs:

UN 1814

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportēšanas bīstamības
klase(-es):

8

14.4. Iepakojuma grupa:

II

Bīstamības marķējums:

8

Īpašie nosacījumi:
Ierobežots daudzums (LQ)
pasažierim:

A3 A803
0.5 L

IATA-iesaiņošanas instrukcija pasažierim:
IATA-maksimālais daudzums pasažierim:
IATA-iesaiņošanas instrukcija kravai:
IATA-maksimālais daudzums kravai:

851
1L
855
30 L

Cita piemērojama informācija (Gaisa transports)
: Y840
E2
14.5. Vides apdraudējumi

BĪSTAMS VIDEI:
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14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.?, ja jums ir slikta pašsajūta.
Uzmanību Kodīgs. Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam
neatbilstošs

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu
15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un
maisījumiem
ES reglamentējoša informācija
Papildnorādījumi priekšrakstiem
Virsmas aktivs(i), kas ieklauts aja preparata, atbilst biodegradabilitates kriterijiem, kas noteikti Regula
(EC) Nr.648/2004 par kidumiem. Dati, kas apstiprina o pienemumu tiek glabati, lai uzraditu Dalibvalstu
attiecigam institucijam, un tie tiks iesniegti pec tie a pieprasijuma vai kiduma ra˛otaja pieprasijuma.
Nacionālā normatīva rakstura informācija

Darba pienākumu ierobežošana:
Ūdens piesārņošanas klase (Vācija):
Papildnorādījumi priekšrakstiem
*

Pievērst uzmanību jauniešu darba aizsardzības direktīvai 94/33/EK.
1 - vāji bīstams ūdenim

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA. Cita informācija
R frāžu teksts (Numurs un viss teksts)
22
Kaitīgs norijot.
35
Rada smagus apdegumus.
36
Kairina acis.
H- un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)
H290
Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H302
Kaitīgs, ja norij.
H314
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H319
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Papildinformāciju
Ar produktu drīkst rīkoties tikai personas, kuras vecākās par 18 gadiem un kuras ir pietiekami
informētas par lietošanas noteikumiem, vielas bīstamajām īpašībām, kā arī darba drošības
noteikumiem.

Informācija drošības datu lapā atbilst mūsu labākajām zināšanām spiediena piemērošanas gadījumos.
Informācijai ir jāsniedz padomus par drošu rīcību ar produktiem, kas noradīti drošības datu lapā, tos
uzglabājot, apstrādājot, trasnportējot un utilizējot. Dati nav piemērojami citiem produktiem. Ja produkts
tiek samaisīts, sajaukts vai apstrādāts ar citiem materiāliem, vai tiek pakļauti apstr'dei, drošības datu
lapā ietvertie dati nevar tikt piemēroti jaunproducētajam materiālam, izņemot gadījumus, ja rezultāti
atšķiras.
(Bistamo sastavdalu dati tika panemti no beidzamas speka esošas iepriekšeja piegadataja drošibas datu lapas.)
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