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ნაწილი 1: ნივთიერების / ნარევის და კომპანიის იდენტიფიკაცია

ცვლილებათა თარიღი: 08.03.2010 ბეჭდვის თარიღი: 08.03.2010               

საფრთხის კლასიფიკაცია: არ არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული საფრთხეები ადამიანისა და გარემოსთვის: გამოთვლითი მეთოდის საფუძველზე პროდუქტის 
მარკირება სავალდებულო არ არის 

ნაწილი 3: შესაძლო რისკები / საფრთხეები

ნაწილი 2: შემადგენლობა / ინფორმაცია ინგრედიენტების შესახებ

ქიმიური დახასიათება

აღწერილობა: წყალდისპერსიული ლაზური

   საშიში ნივთიერებები: მონაცემები არ არსებობს

ნაწილი 4: პირველადი დახმარების ზომები

ზოგადი ინფორმაცია: რაიმე სახის განსაკუთრებული ზომების მიღება საჭირო არ არის.

კანთან კონტაქტისას: დაუყოვნებლივ გაიხადეთ დაბინძურებული ტანსაცმელი. დაიბანეთ კანი საფუძვლიანად საპნით და 
წყლით. არ გამოიყენოთ გამხსნელი ან გამათხელებელი. 

თვალთან კონტაქტისას: ღია თვალები გამოიბანეთ სუფთა წყლით, მინიმუმ 10 წუთის განმავლობაში. გახანგრძლივებული 
ჩივილების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს.

გადაყლაპვის შემთხვევაში: დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს! დაზარალებული ამყოფეთ მშვიდ მდგომარეობაში. არ 
გამოიწვიოთ ხელოვნური ღებინება.  

ნაწილი 5: ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

შესაფერისი ჩასაქრობი საშუალებები:

ქაფი (ალკოჰოლის მიმართ მედეგი), მშრალი საქრობი საშუალებები და ნახშიროჟანგი, წყლის ორთქლი. არ დაუშვათ 
საქრობი წყლის კანალიზაციაში მოხვედრა. 
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ნაწილი 6: ღონისძიებები შემთხვევითი დაღვრის / დაფანტვისას

პირადი უსაფრთხოების ზომები: გაითვალისწინეთ მე-7 და მე-8 ნაწილებში მოყვანილი მითითებები.

გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ზომები: არ დაუშვათ ზედაპირულ წყლებში ან კანალიზაციაში მოხვედრა.
წყლების ან კანალიზაციის დაბინძურების შემთხვევაში, შეატყობინეთ ომპეტენტურ ორგანოებს. 

 შეკავების და გაწმენდისთვის საჭირო მასალა და მეთოდები: გამოიყენეთ სითხის შემკვრელი ინერტული აგენტი
(მაგ. ქვიშა, სილიკაგელი, მჟავის შემკვრელი მასალა, უნივერსალური შემკვრელი მასალა, ნახერხი). უტილიზაციისთვის 
მოათავსეთ შესაფერის და დახურულ ქილაში. გაწმენდისას არ გამოიყენოთ გამხსნელები.

ნაწილი 7: გამოყენება და შენახვა/დასაწყობება

უსაფრთხო მოპყრობის ზომები: სამუშაოებისას იზრუნეთ შესაბამის განიავებაზე.

მითითებები უსაფრთხო გამოყენებისთვის: რაიმე სახის განსაკუთრებული ზომების მიღება საჭირო არ არის.

მითითებები ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებისთვის: პროდუქტი არ იწვის.

უსაფრთხო შენახვის პირობები, შეუთავსებლობის ფაქტორი          

სათავსოები და შეფუთვა: ღია ქილებს დაახურეთ კარგად თავი და შეინახეთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში, რათა თავიდან 
აიცილოთ გაჟონვა.

მითითებები ერთად შენახვისთვის: მოარიდეთ მჟანგავ, ძლიერ მჟავიან და ტუტე მასალებს.

დამატებითი ინფორმაცია: შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში. შეინახეთ ოთახის ტემპერატურაზე და დაიცავით ყინვისა 
და პირდაპირი მზის სხივებისგან.

სასაწყობო კლასი: - 

შემადგენელი ნივთიერებები სამუშაო ადგილზე ზემოქმედების ზღვრული შეზღუდვის პარამეტრებით: არ არის 
განსაზღვრული

დამატებითი მითითებები: საფუძვლად გამოყენებულია წარმოების პროცესში მოქმედი სიები.

პირადი დაცვის აღჭურვილობა: 

სასუნთქი გზბის დაცვა: მხოლოდ მიფრქვევისას

ხელების დაცვა: დამცავი კრემი

თვალების დაცვა: შხეფების წარმოქმნისას - დამცავი სათვალე.

ნაწილი 8: ზემოქმედების კონტროლი / პირადი დაცვის საშუალებები

შეუფერებელი ჩასაქრობი საშუალებები: წყლის ჭავლი

სპეციალური საფრთხეები, რომლებიც წარმოიქმნება ნივთიერების ან ნარევისგან ან წვის პროდუქტებისგან:

წვისას წარმოიქმნება მხუთავი კვამლი. დაშლის პროდუქტების ჩასუნთქვამ შეიძლება გამოიწვიოს ორგანიზმის მძიმე 
დაზიანება.

სპეციალური დამცავი აღჭურვილობა მეხანძრეებისთვის:

საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენეთ სასუნთქი აპარატი. ცეცხლის კერასთან ახლოს მდებარე დახურული შეფუთვა 
გააგრილეთ წყლით.

დამატებითი ინფორმაცია:

წყლის შემცველი, თხევადი პროდუქტი არ იწვის.

Capadecor ArteTwin Basic und Effect
ცვლილებათა თარიღი: 08.03.2010                                                                                                                 ბეჭდვის თარიღი: 08.03.2010               
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ნაწილი 10: მდგრადობა და რეაქტიულობა

თერმული დაშლა / პირობები, რომლებიც თავიდან უნდა აიცილოთ: სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების 
პირობებში.

საშიში დაშლადი პროდუქტები: მაღალ ტემპერატურაზე შესაძლოა წარმოიქმნის შემდეგი საშიში დაშლის პროდუქტები: 
ნახშირბადის მონოქსიდი, ნახშიროჟანგი და უწვადი ნახშირწყალბადი (კვამლი).

ნაწილი 11: ინფორმაცია ტოქსიკოლოგიური თვისებების შესახებ

სათანადო მოპყრობის შემთხვევაში საზიანო ზეგავლენა არ აღინიშნება.

ნაწილი 12: ეკოლოგიური ინფორმაცია

პროდუქტის შესახებ მონაცემები არ არსებობს.
არ დაუშვათ ნარჩენების კანალიზაციაში, წყალსაცავებში ან ნიადაგში მოხვედრა.

ნაწილი 13: უტილიზაცია

პროდუქტი: არ დაუშვათ თხევადი პროდუქტის საყოფაცხოვრებო ნაგავში მოხვედრა. არ დაუშვათ პროდუქტის წყალში, 
კანალიზაციაში ან ნიადაგში მოხვედრა.

რეკომენდაცია: მასალის უტილიზაცია შესაძლებელია შესაბამის ნაგავსაყრელზე.

დაბინძურებული შეფუთვა: მეორადი გამოყენების ან უტილიზაციისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა.

ნაწილი 14: ინფორმაცია ტრანსპორტირების შესახებ

სახმელეთო ტრანსპორტი ADR / RID და GGVS/GGVE: - 
ADR / RID - GGVS / E კლასი: - 
პროდუქტის სახელწოდება: - 
განსაკუთრებული დირექტივა:
საძღვაო ტრანსპორტი IMDG/GGVSee: - 
IMDG/GGVSee-კლასი: -
საჰაერო ტრანსპორტი ICAO-TI und IATA-DGR: -
ICAO / IATA-კლასი: -

ნაწილი 9: ფიზიკური და ქიმიური თვისებები

ძირითადი მონაცემები

ფიზ. მდგომარეობა: მყარი  

ფერი: სხვადასხა, შეფერადებაზე დამოკიდებული 

სუნი: დამახასიათებელი

მდგომარეობის ცვლილება

დნობის წერტილი / დიაპაზონი: არ ვრცელდება
დუღილის წერტილი / დიაპაზონი: 100°C

აალების წერტილი: არ ვრცელდება
თვითაალების ტემპერატურა: პროდუქტი არ არის თვითაალებადი
ფეთქებადი თვისებები: პროდუქტი არ არის ფეთქებადი
სიმკვრივე: დაახლ. 1 გ/სმ3 (DIN 53217)
წყალში ხსნადობა: ბოლომდე ხსნადი
pH-მაჩვენებელი: დაახლ. 6,5 - 7,5
სიბლანტე: ბლანტი

Capadecor ArteTwin Basic und Effect
ცვლილებათა თარიღი: 08.03.2010                                                                                                                 ბეჭდვის თარიღი: 08.03.2010               
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ნაწილი 15: მარეგულირებელი ინფორმაცია

მარკირება EWG-წესების შესაბამისად: EG-წესების/GefStoffV-ს შესაბამისად პროდუქტის მარკირება სავალდებულო არ არის
S-აბრევიატურები: 
მოარიდეთ ბავშვებს. 
თვალთან კონტაქტისას დაუყოვნებლივ გამოიბანეთ წყლით. 
არ დაუშვათ პროდუქტის წყალში, კანალიზაციაში ან ნიადაგში მოხვედრა.
ნაციონალური დირექტივები: პროდუქტის კოდი საღებავები და ლაქები: M-DF02 (დამატებითი ინფორმაცია: www.wingis-on-
line.de)
კლასიფიკაცია VbF-ს მიხედვით: არ ვრცელდება
კლასიფიკაცია საწარმოო უსაფრთხოების წესდების მიხედვით (BetrSichV): - 
წყლის საშიშროების კლასი (დ): WGK 1 მსუბუქად საშიში წყლისთვის

ნაწილი 16: დამატებითი ინფორმაცია

ამ უსაფრთხოების მონაცემების ფურცელში მოცემული ინფორმაცია შეესაბამება ტესტირებების დროს მიღებულ ცოდნას. 
აღნიშნული ინფორმაცია უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელში მოიცავს პროდუქტის უსაფრთხო დამუშავების, შენახვის, 
გადამუშავების, ტრანსპორტისა და განკარგვის ინსტრუქციას. ინფორმაცია არ ვრცელდება(არ გადადის) სხვა პროდუქტებზე. 
ამ უსაფრთხოების მონაცემებში შეტანილი პროდუქტის სხვა მასალებით შედგენა (შერევა,დამუშავება ან გადამუშავება) და 
წარმოება დაუშვებელია. ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია ეყრდნობა ჩვენს ცოდნას. ამასთან, იგი არ წარმოადგენს 
გარანტიას რაიმე კონკრეტული პროდუქტის მახასიათებლებისთვის და არ ადგენს იურიდიულად სავალდებულო კონტრაქტს.
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