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1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 

1.1 Produkta identifikators 
Tirdzniecības nosaukums 
 

: MOLYKOTE(R) G-RAPID PLUS PASTE 
 

Produkta kods 
 

: 000000000001909126 
 

1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot, attiecīgi 
Vielas/maisījuma lietošanas 
veids 
 

: Ziežvielas un ziežvielu piedevas 
 

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju 
Uzņēmums 
 

: Dow Corning Europe S.A. 
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C 
B-7180  Seneffe 
 

Tālrunis 
 

: English Tel: +49 611237507 
Deutsch Tel:  +49 611237500 
Français Tel:  +32 64511149 
Italiano Tel:  +32 64511170 
Español Tel:  +32 64511163 
 

Par Drošības Datu lapām 
atbildīgās personas e-pasta 
adrese 
 

: sdseu@dowcorning.com 
 

1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 
Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tél: +44 1446732350 
Dow Corning (Wiesbaden 24h)  Tél: +49 61122158 
Dow Corning (Seneffe 24h)    Tel: +32 64 888240 
 

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana 

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana 

Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008) 
Nopietni acu bojājumi, 1. kategorija 
 

 H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
 

Klasifikācija (67/548/EEK, 1999/45/EK) 
Kairinošs 
 

 R41: Nopietnu bojājumu draudi acīm. 
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2.2 Etiķetes elementi 

Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008) 
Bīstamības piktogrammas 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signālvārds 
 

: Draudi 
 

Bīstamības apzīmējumi 
 

: H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
 

Drošības prasību 
apzīmējums 
 

: Novēršana:  
P280 Izmantot acu aizsargus/ sejas aizsargus. 
Rīcība:  
P305 + P351 + P338 + P310 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 CENTRU vai 
ārstu. 

 

Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē: 

Kalcija dihidroksīds 
 

2.3 Citi apdraudējumi 
Nekas nav zināms. 

3. IEDAĻA. Sast āvs/inform ācija par sast āvda ļām 

3.2 Mais ījumi 
Ķīmiskā daba 
 

: neorganiskie un organiskie savienojumi 
Maisījums 
 

Bīstam ās sast āvda ļas  

Ķīmiskais nosaukums CAS Nr. 
EC Nr. 
Reģistrācijas 
numurs 

Klasifikācija 
(67/548/EEK) 

Klasifikācija 
(REGULA (EK) Nr. 
1272/2008) 

Koncentrācija 
(%) 

Baltā minerāleļļa 
(naftas) 

8042-47-5 
232-455-8 
01-
2119487078-27 
 

Xn; R65 Asp. Tox. 1; H304 >= 30 - < 50 

Kalcija dihidroksīds 1305-62-0 Xi; R41-R37/38 Skin Irrit. 2; H315 >= 20 - < 30 
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215-137-3 Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 3; H335 

Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju. 
 

4. IEDAĻA. Pirm ās pal īdzības pas ākumi 

4.1 Pirm ās pal īdzības pas ākumu apraksts 
Vispārīgi ieteikumi 
 

:  Avārijas gadījumā vai, ja jūs jūtaties slikti, nekavējoties meklēt 
medicīnisko palīdzību. 
Ja simptomi saglabājas vai jebkurā šaubu gadījumā, meklēt 
medicīnisko palīdzību. 
 

Aizsardzība personām, kas 
sniedz pirmo palīdzību 
 

:  Pirmās palīdzības sniedzējiem jāpievērš uzmanība 
personiskajai aizsardzībai, un ikreiz, kad pastāv ekspozīcijas 
risks, jālieto ieteicamie personiskās aizsardzības līdzekļi. 
 

Ja ieelpots 
 

:  Ja ieelpots, pārvietot svaigā gaisā. 
Griezties pie mediķa, ja parādās simptomi. 
 

Ja nokļūst uz ādas 
 

:  Profilaksei nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. 
Griezties pie mediķa, ja parādās simptomi. 
 

Ja nokļūst acīs 
 

:  Nonākot saskarē, nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu 
ūdens vismaz 15 minūtes. 
Ja tas ir viegli, izņemt kontaktlēcas, ja valkā. 
Nekavējoties sazināties ar ārstu. 
 

Ja norīts 
 

:  Ja norīts: NEierosināt vemšanu. 
Griezties pie mediķa, ja parādās simptomi. 
Rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni 
 

4.2 Svar īgākie simptomi un ietekme - ak ūta un aizkav ēta 
Riski : Izraisa nopietnus acu bojājumus. 

4.3 Norāde par nepiecie šamo neatliekamo medic īnisko pal īdzību un īpašu aprūpi 
Ārstēšana 
 

: Jāveic simptomātiska un atbalstoša ārstēšana 
 

5. IEDAĻA. Ugunsdz ēsības pas ākumi 

5.1 Ugunsdz ēsības l īdzek ļi 
Piemēroti ugunsdzēsības 
līdzekļi 

:  Ūdens smidzinātājs 
Spirta izturīgās putas 
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 Sausa ķīmiska viela 
Oglekļa dioksīds (CO2) 
 

Nepiemēroti ugunsdzēsības 
līdzekļi 
 

:  Nekas nav zināms. 
 

5.2 Īpaša vielas vai mais ījuma izrais īta b īstam ība 
Īpaša bīstamība 
ugunsdzēšanas laikā 
 

:  Sadegšanas produktu iedarbība var radīt kaitējumu veselībai. 
 

Bīstamie degšanas produkti 
 

:  Oglekļa oksīdi 
Metālu oksīdi 
Sēra oksīdi 
 

5.3 Ieteikumi ugunsdz ēsējiem 
Īpašas ugunsdzēsēju 
aizsargierīces 
 

:  Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu. Lietot 
personālo aizsardzības aprīkojumu.  
 

Īpašās dzēšanas metodes 
 

: Izmantot ugunsdzēšanas pasākumus, kas ir piemēroti 
vietējiem apstākļiem un apkārtesošajai videi. 
Izmantot ūdens šalti neatvērto konteineru atdzesēšanai. 
Nesabojātos konteinerus aizvākt no ugunsgrēka vietas, ja vien 
ir iespējams droši to izdarīt. 
Evakuēt zonu. 
 

6. IEDAĻA. Pasākumi nejau šas nopl ūdes gad ījumos 

6.1 Individu ālās dro šības pas ākumi, aizsardz ības l īdzek ļi un proced ūras ārkārtas situ ācijām 
Individuālie drošības 
pasākumi 
 

:  Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu. 
Ievērot drošas rīkošanās nosacījumus un personisko 
aizsardzības līdzekļu ieteikumus. 
 

6.2 Vides dro šības pas ākumi 
Vides drošības pasākumi 
 

:  Jāizvairās no noplūdes vidē. 
Novērst tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja ir droši to darīt. 
Savākt un atbrīvoties no piesārņotā mazgājamā ūdens. 
Jāpaziņo vietējām iestādēm, ja neizdodas apturēt ievērojamu 
izšļakstījumu izplatīšanos. 
 

6.3 Ierobežošanas un sav ākšanas pa ņēmieni un materi āli 
Savākšanas metodes 
 

:  Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu. 
Ja izdalījies liels produkta daudzums, norobežojiet to ar 
vaļņiem vai citā piemērotā veidā, lai novērstu materiāla 
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izplatīšanos. Ja ar vaļņiem norobežoto produktu vai izsūknēt, 
atgūto materiālu glabājiet piemērotā tvertnē 
Izlijušos materiālu atlikumus savāciet, izmantojot piemērotu 
absorbētāju 
Šā materiāla emisija un likvidēšana, kā arī tā izdalīšanās 
gadījumā izmantoto savākšanas/uzkopšanas materiālu un rīku 
likvidēšana un ar šīm darbībām saistītā emisija var būt 
pakļauta vietēja līmeņa vai nacionālajā likumdošanā 
paredzētam regulējumam. Par piemērojamo normu 
noteikšanu ir atbildīgs lietotājs 
Šīs DDL 13. un 15. iedaļā ir iekļauta informācija par vietēja 
līmeņa vai nacionālās likumdošanas normām 
 

6.4 Atsauce uz cit ām ieda ļām 
Skatīt 7., 8., 11., 12. un 13. sadaļu. 

7. IEDAĻA. Lietošana un glab āšana 

7.1 Piesardz ība drošai lietošanai 
Tehniskie pasākumi 
 

: Skatīt nodaļas IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ 
AIZSARDZĪBA apakšpunktu Inženiertehniskie risinājumi. 
 

Vietējā/kopējā ventilācija 
 

: Lietot tikai ar piemērotu ventilāciju. 
 

Ieteikumi drošām darbībām 
 

: Nenorīt. 
Izvairīties no saskares ar acīm. 
Izvairīties no ilgstošas vai atkārtotas saskares ar ādu. 
Rīkoties atbilstoši labai rūpnieciskās higiēnas un drošības 
praksei. 
Tvertni stingri noslēgt. 
Uzmanieties, lai izvairītos no izšļakstīšanās un noplūdes un 
mazinātu nokļūšanu apkārtējā vidē. 
 

Higiēnas pasākumi 
 

:  Nodrošināt, ka acu skalošanas sistēmas un drošības dušas 
atrodas darba vietas tuvumā. Nedzert, neēst un nesmēķēt, 
darbojoties ar vielu. Izmazgāt piesārņoto apģērbu pirms 
atkārtotas izmantošanas.  
 

7.2 Drošas glab āšanas apst ākļi, tostarp visu veidu nesader ība 
Prasības uzglabāšanas 
vietām un konteineriem 
 

:  Glabāt pareizi marķētos konteineros. Glabāt cieši noslēgtu. 
Uzglabāt saskaņā ar atbilstošajiem nacionālajiem 
noteikumiem.  
 

Ieteikumi parastai 
uzglabāšanai 
 

: Neuzglabāt kopā ar sekojošiem produktu veidiem: 
Spēcīgi oksidētāji 
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7.3 Specifisks(-i) galalietošanas veids(-i) 
Specifisks(i) lietošanas 
veids(i) 
 

:  Šādus drošības pasākumus jāveic, strādājot istabas 
temperatūrā. Ja temperatūra ir augstāka, kā arī produktu 
lietojot aerosola formā vai izsmidzinot, var būt nepieciešami 
papildu pasākumi 
 

8. IEDAĻA. Iedarb ības pārvald ība/individu ālā aizsardz ība 

8.1 Pārvald ības parametri 

Pieļaujam ās ekspoz īcijas ierobežojums darba viet ā 

Sastāvdaļas CAS Nr. Vērtības veids 
(Ekspozīcijas 
veids) 

Pārvaldības parametri Bāze 

Baltā minerāleļļa 
(naftas) 

8042-47-5 AER  8 st 5 mg/m3 LV OEL 

Grafīts 7782-42-5 AER  8 st 
(Putekļi) 

2 mg/m3 LV OEL 

Jebkurš atvasin ātais beziedarb ības l īmenis (DNEL) saska ņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006: 
Kalcija dihidroksīds : Gala lietošana: Darba ņēmēji 

Iedarbības ceļi: Ieelpošana 
Potenciālā ietekme uz veselību: Akūtie - lokālie efekti 
Vērtība:  4 mg/m3 

  Gala lietošana: Darba ņēmēji 
Iedarbības ceļi: Ieelpošana 
Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa - lokālie efekti 
Vērtība:  1 mg/m3 

  Gala lietošana: Patērētāji 
Iedarbības ceļi: Ieelpošana 
Potenciālā ietekme uz veselību: Akūtie - lokālie efekti 
Vērtība:  4 mg/m3 

  Gala lietošana: Patērētāji 
Iedarbības ceļi: Ieelpošana 
Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa - lokālie efekti 
Vērtība:  1 mg/m3 

Grafīts : Gala lietošana: Patērētāji 
Iedarbības ceļi: Ieelpošana 
Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa - lokālie efekti 
Vērtība:  0,3 mg/m3 

  Gala lietošana: Patērētāji 
Iedarbības ceļi: Norīšana 
Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti 
Vērtība:  813 mg/kg 

  Gala lietošana: Darba ņēmēji 
Iedarbības ceļi: Ieelpošana 
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Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa - lokālie efekti 
Vērtība:  1,2 mg/m3 

Paredzam ā beziedarb ības koncentr ācija (PNEC) saska ņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006: 
Kalcija dihidroksīds : Saldūdens 

Vērtība:  0,49 mg/l 
  Jūras ūdens 

Vērtība:  0,32 mg/l 
  Neregulāra lietošana/izplūšana 

Vērtība:  0,49 mg/l 
  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

Vērtība:  3 mg/l 
  Augsne 

Vērtība:  1080 mg/kg 

8.2 Iedarb ības p ārvald ība 

Inženiertehniskie pas ākumi 
Nodrošināt piemērotu ventilāciju, it īpaši norobežotās vietās. 
Samaziniet koncentrāciju darbavietā. 

Person āla aizsardz ības l īdzek ļi 
Acu aizsardzība :  Uzvilkt sekojošus individuālos aizsarglīdzekļus: 

Ir jāuzvelk ķīmiski izturīgās aizsargbrilles. 
Ja pastāv izšļakstīšanās iespēja, uzvilkt: 
Sejas aizsargekrāns 
 

Roku aizsardzība
    Materiāls : Necaurlaidīgi cimdi 
 
    Piezīmes 
 

: Aizsargcimdi pret ķimikālijām ir jāizvēlas atbilstoši bīstamo 
vielu koncentrācijai un daudzumam konkrētajā darba vietā. 
Produktam nav noteikts iekļūšanas laiks. Mainīt cimdus bieži! 
Ir ieteicams noskaidrot iepriekš minēto īpašiem darbiem 
paredzēto aizsargcimdu noturību pret ķimikālijām pie cimdu 
ražotāja. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba 
dienas beigās.  
 

Ādas un ķermeņa 
aizsardzība 

:  Izvēlieties atbilstošu aizsargapģērbu, pamatojoties uz 
ķīmiskās rezistences datiem un lokālā ekspozīcijas potenciāla 
izvērtējumu. 
Saskari ar ādu jānovērš, lietojot necaurlaidīgu aizsargapģērbu 
(cimdus, priekšautu, zābakus u. c.) 
 

Elpošanas aizsardzība :  Ja nav nodrošināta atbilstoša vietējā vilkmes ventilācija vai, 
veicot iedarbības novērtējumu, atklāts, ka nav nodrošināts 
vadlīnijās norādītais ieteicamais līmenis, lietojiet elpošanas 
aizsardzības līdzekļus. 
 

    Tipa filtrs :  Kombinētas daļiņas un organisku tvaiku tips (A-P) 
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9. IEDAĻA. Fizik ālās un ķīmisk ās īpaš ības 

9.1 Inform ācija par pamata fizik ālajām un ķīmiskaj ām īpaš ībām 
Izskats 
 

: pasta 
 

Krāsa 
 

:  melns 
 

Smarža 
 

:  viegla 
 

Smaržas slieksnis 
 

:  Dati nav pieejami  
 

pH 
 

: Nav piemērojams  
 

Kušanas/sasalšanas 
temperatūra 
 

: Dati nav pieejami  

Viršanas punkts un viršanas 
temperatūras diapazons 
 

: Nav piemērojams  

Uzliesmošanas temperatūra 
 

: > 200,0 °C 
Metode: slēgtā traukā 
 

Iztvaikošanas ātrums 
 

:  Nav piemērojams  

Uzliesmojamība (cietām 
vielām, gāzēm) 
 

: Netiek klasificēts kā saistāms ar uzliesmošanas risku 
 

Augšējā sprādzienbīstamības 
robeža 
 

: Dati nav pieejami  

Apakšējā 
sprādzienbīstamības robeža 
 

: Dati nav pieejami  

Tvaika spiediens 
 

: Nav piemērojams  
 

Relatīvais tvaiku blīvums 
 

: Dati nav pieejami  
 

Relatīvais blīvums 
 

: 1,4 
 

Šķīdība 
    Šķīdība ūdenī 
 

: Dati nav pieejami  
 

Sadalījuma koeficients: n-
oktanols/ūdens 
 

: Dati nav pieejami  
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Pašaizdegšanās temperatūra 
 

: Dati nav pieejami  
 

Termiskā sadalīšanās 
 

:  Dati nav pieejami  
 

Viskozitāte 
    Viskozitāte, dinamiskā 
 

: Nav piemērojams  
 

Sprādzienbīstamība 
 

: Nav sprādzienbīstams 
 

Oksidēšanas īpašības 
 

: Viela vai maisījums nav klasificēts kā oksidējošs. 
 

9.2 Cita inform ācija 
Molekulmasa 
 

: Dati nav pieejami 
 

10. IEDAĻA. Stabilit āte un rea ģētspēja 

10.1 Reaģētsp ēja 
Netiek klasificēts kā bīstamas reakcijas avots. 

10.2 Ķīmisk ā stabilit āte 
Stabils normālos apstākļos. 

10.3 Bīstamu reakciju iesp ējam ība 
Bīstamās reakcijas 
 

:  Var reaģēt ar stipriem oksidētājiem 
Ja gaisa klātbūtnē sakarsēts vairāk nekā līdz 150 °C (300 °F), 
produkts var veidot formaldehīda tvaikus. 
Drošus rīkošanās apstākļus var uzturēt, saglabājot izgarojumu 
koncentrāciju formaldehīdam atbilsošās OEL robežās. 
 

10.4 Apst ākļi, no kuriem j āvairās 
Apstākļi, no kuriem jāvairās 
 

: Nekas nav zināms. 
 

10.5 Nesader īgi materi āli 
Materiāli, no kā jāizvairās 
 

:  Oksidētāji 
 

10.6 Bīstami sadal īšanās produkti 
Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti. 

11. IEDAĻA. Toksikolo ģiskā inform ācija 

11.1 Inform ācija par toksikolo ģisko ietekmi 
Informācija par 
iespējamajiem iedarbības 

: Nokļūšana uz ādas 
Uzņemšana norijot 
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veidiem 
 

Saskare ar ācīm 
 

Akūta toksicit āte!
Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.!

Sastāvdaļas: 
Baltā minerāleļļa (naftas): 
Akūta perorāla toksicitāte 
 

:  LD50 (Žurka): > 5.000 mg/kg  
 

Akūta ieelpas toksicitāte 
 

:  LC50 (Žurka): > 5 mg/l 
Ekspozīcijas ilgums: 4 h 
Testa atmosfēra: putekļi/migla 
Novērtējums: Vielai vai maisījumam nav akūtās toksicitātes 
ieelpojot 
 

Akūta dermāla toksicitāte 
 

:  LD50 (Trusis): > 2.000 mg/kg 
Novērtējums: Vielai vai maisījumam nav akūtās dermālās 
toksicitātes 
 

Kalcija dihidroksīds: 
Akūta perorāla toksicitāte 
 

:  LD50 (Žurka): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 425.Vadlīnijas 
Novērtējums: Vielai vai maisījumam nav akūtās orālās 
toksicitātes 
 

Akūta dermāla toksicitāte 
 

:  LD50 (Trusis): > 2.500 mg/kg 
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas 
Novērtējums: Vielai vai maisījumam nav akūtās dermālās 
toksicitātes 
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem 
 

Kodīgums/kairinājums ādai!
Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.!

Produkts: 
Sugas: Trusis 
Rezultāts: Nekairina ādu 
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem  
 

Sastāvdaļas: 
Baltā minerāleļļa (naftas): 
Sugas: Trusis 
Rezultāts: Nekairina ādu 
 
Kalcija dihidroksīds: 
Sugas: Trusis 
Metode: OECD Testa 404.Vadlīnijas 
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Rezultāts: Ādu kairinošās īpašības 
 

Nopietns acu bojājums/kairinājums!
Izraisa nopietnus acu bojājumus.!

Sastāvdaļas: 
Baltā minerāleļļa (naftas): 
Sugas: Trusis 
Rezultāts: Nekairina acis 
 
Kalcija dihidroksīds: 
Sugas: Trusis 
Metode: OECD Testa 405.Vadlīnijas 
Rezultāts: Neatgriezeniska ietekme uz acīm 
 

Elpceļu vai ādas sensibilizācija!
Ādas sensibilizācija: Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.!
Elpceļu sensibilizācija: Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.!

Sastāvdaļas: 
Baltā minerāleļļa (naftas): 
Testa veids: Buēlera (Buehler) tests 
Iedarbības ceļi: Nokļūšana uz ādas 
Sugas: Jūrascūciņa 
Rezultāts: negatīvs 
 

Dzimumšūnu mutagenitāte 
Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. 

Sastāvdaļas: 
Baltā minerāleļļa (naftas): 
Ģenotoksicitāte in vitro!
 

: Testa veids: Zīdītāju šūnu gēnu mutāciju tests in vitro 
Rezultāts: negatīvs 
 

Ģenotoksicitāte in vivo!
 

:  Testa veids: Zīdītāju eritrocītu mikrokodola tests 
(citoģenētiska pārbaude in vivo ) 
Pētījuma sugas: Pele 
Piemērošanas ceļš: Intraperitoneāla injekcija 
Metode: OECD Testa 474.Vadlīnijas 
Rezultāts: negatīvs 
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem 
 

Kalcija dihidroksīds: 
Ģenotoksicitāte in vitro!
 

: Testa veids: Bakteriālās reversās mutācijas uzsējums (AMES) 
Metode: OECD Testa 471.Vadlīnijas 
Rezultāts: negatīvs 
 



DROŠĪBAS DATU LAPA 
saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 

 

 

MOLYKOTE(R) G-RAPID PLUS PASTE 
Versija  
1.0 

Pārskatīšanas 
datums:  
26.11.2014 

DDL numurs:  
844370-00001 

Pēdējās izlaides datums: - 
Pirmās izlaides datums: 26.11.2014 

 

12 / 18 

Kancerogēnums 
Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.!

Sastāvdaļas: 
Baltā minerāleļļa (naftas): 
Sugas: Žurka 
Piemērošanas ceļš: Norīšana 
Ekspozīcijas ilgums: 24 mēneši 
Rezultāts: negatīvs 
 
Kalcija dihidroksīds: 
Sugas: Žurka 
Piemērošanas ceļš: Norīšana 
Ekspozīcijas ilgums: 104 nedēļas 
Rezultāts: negatīvs 
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem 
 

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai 
Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts. 

Sastāvdaļas: 
Baltā minerāleļļa (naftas): 
Ietekme uz auglību!
 

:  Testa veids: Vienas paaudzes reproduktivās toksicitātes 
pētījums 
Sugas: Žurka 
Piemērošanas ceļš: Nokļūšana uz ādas 
Rezultāts: negatīvs 
 

Iedarbība uz augļa attīstību 
 

:  Testa veids: Embriofetālā attīstība. 
Sugas: Žurka 
Piemērošanas ceļš: Norīšana 
Rezultāts: negatīvs 
 

Kalcija dihidroksīds: 
Iedarbība uz augļa attīstību 
 

:  Testa veids: Embriofetālā attīstība. 
Sugas: Žurka 
Piemērošanas ceļš: Norīšana 
Rezultāts: negatīvs 
Piezīmes: Pamatojoties uz datiem par līdzīgiem materiāliem 
 

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība!
Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.!

Sastāvdaļas: 
Kalcija dihidroksīds: 
Novērtējums: Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 
Piezīmes: Šī viela galaproduktā ir stabili saistīta, tādēļ nerada potenciālu putekļu ieelpošanas 
risku. 
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Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība!
Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.!

Atkārtotas devas toksiskums!

Sastāvdaļas: 
Baltā minerāleļļa (naftas): 
Sugas: Žurka 
LOAEL: 160 mg/kg 
Piemērošanas ceļš: Norīšana 
Ekspozīcijas ilgums: 90 d  
 
Sugas: Žurka 
LOAEL: >= 1 mg/l 
Piemērošanas ceļš: ieelpošana (putekļu/miglas/dūmu) 
Ekspozīcijas ilgums: 4 w  
Metode: OECD Testa 412.Vadlīnijas 
 

Aspirācijas toksicitāte 
Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.!

Sastāvdaļas: 
Baltā minerāleļļa (naftas): 
Viela vai maisījums, kas, kā zināms, izraisa cilvēkiem nosmakšanas toksicitātes bīstamību vai, 
kura jāuzskata par tādu, kas izraisa cilvēkiem nosmakšanas toksicitātes bīstamību. 
 

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija 

12.1 Toksicitāte 

Sastāvdaļas: 
Baltā minerāleļļa (naftas): 
Toksiskums attiecībā uz 
zivīm 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): > 100 mg/l 
Ekspozīcijas ilgums: 96 h 
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas 
 

Toksiskums attiecībā uz 
dafnijām un citiem ūdens 
bezmugurkaulniekiem 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 100 mg/l 
Ekspozīcijas ilgums: 48 h 
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202 
 

Tokiskums attiecībā uz 
aļģēm 
 

:  NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 100 
mg/l 
Ekspozīcijas ilgums: 72 h 
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 
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Toksiskums attiecībā uz 
zivīm (Hroniskā toksicitāte) 
 

: NOEC: 1.000 mg/l  
Ekspozīcijas ilgums: 28 d 
Sugas: Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele) 
 

Toksiskums attiecībā uz 
dafnijām un citiem ūdens 
bezmugurkaulniekiem 
(Hroniskā toksicitāte) 
 

: NOEC: 1.000 mg/l  
Ekspozīcijas ilgums: 21 d 
Sugas: Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa)) 
 

Kalcija dihidroksīds: 
Toksiskums attiecībā uz 
zivīm 
 

:  LC50 (Gasterosteus aculeatus (trīsadatu stagars)): 457 mg/l 
Ekspozīcijas ilgums: 96 h 
 

Toksiskums attiecībā uz 
dafnijām un citiem ūdens 
bezmugurkaulniekiem 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 49,1 mg/l 
Ekspozīcijas ilgums: 48 h 
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202 
 

Tokiskums attiecībā uz 
aļģēm 
 

:  EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 79,22 
mg/l 
Ekspozīcijas ilgums: 72 h 
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 
 

 
 

  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 184,57 
mg/l 
Ekspozīcijas ilgums: 72 h 
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 
 

Toksiskums attiecībā uz 
baktērijām 
 

:  EC50 : 300,4 mg/l  
Ekspozīcijas ilgums: 3 h 
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209 
 

Toksiskums attiecībā uz 
dafnijām un citiem ūdens 
bezmugurkaulniekiem 
(Hroniskā toksicitāte) 
 

: NOEC: 32 mg/l  
Ekspozīcijas ilgums: 14 d 
 

12.2 Noturība un spēja noārdīties 

Sastāvdaļas: 
Baltā minerāleļļa (naftas): 
Bionoārdīšanās 
 

:  Rezultāts: Nav viegli bionoārdāms. 
Biodegradācija:  31 % 
Ekspozīcijas ilgums: 28 d 
 

12.3 Bioakumulācijas potenciāls 
Dati nav pieejami 
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12.4 Mobilitāte augsnē 
Dati nav pieejami 

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 
Nav būtiski 

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes 
Dati nav pieejami 

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu 

13.1 Atkritumu apstrādes metodes 
Produkts :  Utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem. 

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu klasifikatoru, atkritumu kodi nav 
produkta specifiski, bet gan lietošanas specifiski. 
Atkritumu kodu piešķir lietotājs, ieteicams apspriežoties ar 
atkritumu savākšanas iestādēm. 
 

Piesārņotais iepakojums :  Utilizēt tāpat kā nelietotu produktu. 
Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē 
pārstrādei vai iznīcināšanai. 
 

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu 

14.1 ANO numurs 
Nav regulējuma kā bīstamai precei 

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums 
Nav regulējuma kā bīstamai precei 

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es) 
Nav regulējuma kā bīstamai precei 

14.4 Iepakojuma grupa 
Nav regulējuma kā bīstamai precei 

 

14.5 Vides apdraudējumi 
Nav regulējuma kā bīstamai precei 

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem 
Nav piemērojams 

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam. 
Piezīmes :  Nav piemērojams piegādātajam produktam. 
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15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu 

15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un 
maisījumiem 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 
649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu 
 

: Nav piemērojams 

REACH - Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu 
kandidātu saraksts (59. pants). 
 

: Nav piemērojams 

Regula (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda 
ozona slāni 
 

: Nav piemērojams 

Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem 
piesārņotājiem 
 

: Nav piemērojams 

Seveso II - Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2003/105/EK ar ko groza Padomes Direktīvu 
96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kas saistīti ar bīstamām vielām
  Nav piemērojams 

 

Šī produkta sastāvdaļas atrodamas sekojošās inventarizācijās: 
KECI 
 

:  Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā, ir izņēmumi vai ir 
notificētas. 
 
 

REACH 
 

:  Visas sastāvdaļas ir (iepriekš) reģistrētas vai ir izņēmumi. 
 
 

TSCA 
 

:  Visas šī materiāla ķīmiskās vielas ir iekļautas vai ir izņēmumi 
no TSCA Ķīmisko vielu saraksta. 
 
 

AICS 
 

:  Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā vai ir izņemumi. 
 
 

IECSC 
 

:  Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā vai ir izņemumi. 
 
 

ENCS/ISHL 
 

:  Visas sastāvdaļas ir uzskaitītas ENCS/ISHL vai kā izņēmumi 
izslēgtas no saraksta. 
 
 

DSL 
 

:  Visas šī produkta ķīmiskās vielas atbilst CEPA 1999 un NSNR 
un ir iekļautas vai ir izņēmumi no Kanādas Vietējo Vielu 
saraksta (DSL). 
 



DROŠĪBAS DATU LAPA 
saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 

 

 

MOLYKOTE(R) G-RAPID PLUS PASTE 
Versija  
1.0 

Pārskatīšanas 
datums:  
26.11.2014 

DDL numurs:  
844370-00001 

Pēdējās izlaides datums: - 
Pirmās izlaides datums: 26.11.2014 

 

17 / 18 

 
PICCS 
 

:  Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā vai ir izņemumi. 
 
 

NZIoC 
 

:  Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā vai ir izņemumi. 
 
 

Inventarizācijas 

AICS (Austrālija), DSL (Kanāda), IECSC (Ķīna), REACH (Eiropas Savienība), ENCS (Japāna), ISHL 
(Japāna), KECI (Koreja), NZIoC (Jaunzēlande), PICCS (Filipīnas), TSCA (ASV) 

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums 
Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts. 

16. IEDAĻA. Cita informācija 

R frāžu pilns teksts 
R37/38 : Kairina elpošanas sistēmu un ādu.  
R41 : Nopietnu bojājumu draudi acīm.  
R65 : Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.  

H paziņojumu pilns teksts 
H304 : Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. 
H315 : Kairina ādu. 
H318 : Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
H335 : Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 

Citu saīsinājumu pilns teksts 
Asp. Tox. : Bīstamība ieelpojot 
Eye Dam. : Nopietni acu bojājumi 
Skin Irrit. : Ādas kairinājums 
STOT SE : Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu - vienreizēja iedarbība 
LV OEL : Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām 

darba vietās 
LV OEL / AER  8 st : Aroda Ekspozīcijas Robežvērtība 8 stundu 

Papildinformācija 
Drošības datu lapas 
sastādīšanai izmantoto 
galveno datu uzziņu avotus 
 

:  Tehniskie dati iekšējai izmantošanai, dati no izejmateriāla 
SDS, OECD eChem Portāla meklējumu rezultātiem un 
Eiropas Ķīmisko vielu Aģentūras tīmekļa vietnes, 
http://echa.europa.eu/ 
 

Saskaņā ar to, kas publikācijas brīdī mums ir zināms, ar pieejamo informāciju un pārliecību, šajā 
Drošības Datu Lapā norādītā informācija ir pareiza. Informācija ir apkopota tikai kā vadlīnijas 
drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, transportēšanai, iznīcināšanai un izlaidei, un 
nav uzskatāma par jebkādu garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Dotā informācija ir attiecināma 
tikai uz specifisko materiālu, kas norādīts šīs DDL sākumā, un to nedrīkst attiecināt uz 
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gadījumiem, kad šajā DDL norādītais materiāls tiek lietots kombinācijā ar jebkuriem citiem 
materiāliem vai jebkādos citos procesos, ja vien tas nav norādīts tekstā. Ja nepieciešams, 
materiāla lietotājiem jāizskata informācija un rekomendācijas saskaņā ar paredzamās rīkošanās, 
izlietojuma, apstrādes un glabāšanas specifisko kontekstu, tostarp DDL norādītā materiāla 
atbilstību lietotāju gala produktam. 
 
LV / LV 

 
 
 

 


