
DROŠĪBAS DATU LAPA 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 

 
Produkta nosaukums: Izolējoša membrāna BT 18 
Datu lapas oriģināls: Kods: SA-12, izdots: 08.2007. Tulkojums latviešu valodā: 13.11.2008.
 

 
  Lapa: 1. no 4 
 

 
1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU 
 

 Produkta nosaukums: Izolējoša membrāna BT 18 
 Produkta pielietojums: Membrānu BT 18 izmanto ēku iekšpusē un ārpus tām, bet vienmēr no mitruma 

izplatīšanās puses: fundamentālo un atbalsta sienu, balkonu, terašu un grīdu 
hidroizolācijai mitrās telpās, vertikālu un horizontālu ēku virsmu hidroizolācijai 
no gruntsūdens, kas nepienāk ar spiedienu. 

 Ražotājs: 
Ražotāja adrese: 

Henkel Polybit Industries Ltd. 
P.O.Box: 48539, Sharjah, United Arab Emirates 
Tālr./fakss: +971 6 5722282 / +971 6 5722289 
e-mail: polybit@emirate.net.ae 
www.henkelpolybit.com 

 Izplatītājs: 
Izplatītāja adrese: 

Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56, 51013, Tartu, Estonia 
Tālr./fakss: +372 7305800 / +372 7305808 
henkel.balti@ee.henkel.com 

   
 Ārkārtas situācijā zvanīt: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112 

Valsts toksikoloģijas centrs: (+371) 67042468 
 
2. DATI PAR BĪSTAMĪBU  
 

 Produkta klasifikācija: Nav 
 Fizikālā un ķīmiskā 

bīstamība: 
Normālos lietošanas apstākļos nav sagaidāma bīstama iedarbība. 

  Ietekme uz veselību: Produkts nav klasificēts kā bīstams cilvēka veselībai.  
 Ietekme uz vidi: Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. 
 Iedarbības simptomi un sekas: 
 Ieelpošana: Pārmērīga izgarojumu ieelpošana var kairināt augšējos elpošanas ceļus, izraisot 

klepu un elpošanas traucējumus. 
 Saskare ar ādu:  Var izraisīt pārejošu niezēšanu vai apsarkumu. 
 Saskare ar acīm: Nav uzrādīts. 
 Norīšana: Var izraisīt gremošanas trakta kairinājumu. 
 Absorbcija: Nav piemērojams. 
 Medicīniskie stāvoļi, kas 

var paasināties kontakta 
rezultātā: 

Nav piemērojams. 

 
3. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 
 

 Vispārējais 
raksturojums: 

Produkts ir izolējoša lenta uz bituma masas pamata. 
Pamata sastāvdaļas: bitums (CAS 64742-93-4), stirola-butadiēna-stirola 
kaučuks (CAS 9003-55-8) un polietilēns. 

 Produkts nesatur sastāvdaļas, kas ir klasificētas kā bīstamas. 
 
4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI  
 

 Nokļūstot acīs: Neberzēt un nekasīt. Putekļu daļiņas var saskrāpēt acis. Skalot acis ar lielu ūdens 
daudzumu vairākas minūtes ilgi. Ja kairinājums nepāriet, meklēt medicīnisko 
palīdzību. 
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 Nokļūstot uz ādas: Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu. Kontakta vietu nomazgāt ar ziepēm un 
lielu ūdens daudzumu. Ja rodas kairinājums, meklēt medicīnisko palīdzību. 

 Ieelpojot: Cietušo pārvietot svaigā gaisā. Lai iztīrītu kaklu, dzert ūdeni. Lai aizvāktu 
putekļus, izšņaukt degunu. Ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību. 

 Norijot: Tūlīt meklēt medicīnisko palīdzību. Vemšanu uzraisīt tikai pēc ārsta ieteikuma. 
 

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI  
 

 Piemērotie 
ugunsdzēšanas līdzekļi: 

Sausie ķīmiskie pulverveida līdzekļi, putas, CO2. 

 Ugunsdzēšanas līdzekļi, 
kurus aizliegts lietot: 

Nav uzrādīts.  

 Bīstamība, ko rada 
degošā viela vai 
produkts, degšanas 
produkti un gāzes: 

Izdalās CO, CO2 un oglekļa daļiņas. 

 Aizsardzības aprīkojums 
ugunsdzēsējiem: 

Valkāt elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus. 

 

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ 
 

 Personāla aizsardzība: Nav uzrādīts. 
 Vides aizsardzības 

pasākumi: 
Nav uzrādīts. 
Produkta atkritumi netiek uzskatīti par bīstamiem. 

 Savākšanas metodes: Lielākos gabalus salasīt. Putekļus sasūkt. Ja nepieciešama slaucīšana, putekļu 
slāpēšanai izmantot ūdeni. Lai nerastos putekļi, neslaucīt sausā veidā. 

 

7. LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA 
 

 Lietošana: Normālos lietošanas apstākļos bīstama iedarbība uz veselību nav sagaidāma. 
Lai izvairītos no traumām, valkāt cimdus un aizsargbrilles ar sānu vairogiem. 
Īpaši ugunsdrošības pasākumi nav nepieciešami. 

 Uzglabāšana: Uzglabāt noēnotās vietās un nepakļaut tiešai saules staru iedarbībai. Sargāt no 
galējām temperatūrām. Iepakojumus turēt cieši noslēgtus un sausumā. 

 

8. KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA / PERSONU AIZSARDZĪBA 
 

 Arodekspozīcijas 
kontroles pasākumi: 

Īpaši pasākumi nav nepieciešami. 

 Pieļaujamās produkta 
sastāvdaļu 
robežkoncentrācijas: 

Netiek reglamentētas. 

 Elpošanas orgānu 
aizsardzība: 

Strādājot noslēgtas vietās, valkāt respiratoru. 

 Roku aizsardzība: Valkāt necaurlaidīgus cimdus. 
 Acu aizsardzība: Valkāt aizsargbrilles ar sānu vairogiem. 
 Ķermeņa aizsardzība: Nav uzrādīts. 
 
 
 

 Higiēnas pasākumi: Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgāt rokas. 
 

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 

 Agregātstāvoklis: Lenta 
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 Krāsa: Tumša 
 Smarža: Raksturīga 
 pH: Nav piemērojams. 
 Viršanas t-ra: > 300 °C 
 Kušanas t-ra: > 110 °C 
 Uzliesmojuma t-ra: Nav piemērojams. 
 Pašaizdegšanās spēja: Nepiemīt 
 Degšanas ātrums: Nav noteikts. 
 Tvaika blīvums: Nav piemērojams. 
 Blīvums (25 °C): 1,02 - 1,03 g/cm3 

 Tvaika spiediens (20 °C): Nav pieejams. 
 Šķīdība ūdenī: Nešķīst 
 

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 
 

 Ķīmiskā stabilitāte: Stabils normālos apstākļos. 
 Apstākļi, no kādiem 

jāizvairās: 
Tieša augstu temperatūru, liesmas vai šķīdinātāju iedarbība. 

 Nesavietojami materiāli: Spēcīgi oksidētāji, reducētāji, iedarbīgi šķīdinātāji, stipras skābes un bāzes. 
 Bīstami sadalīšanās 

produkti: 
Sadalīšanās galvenokārt notiek, produktam novecojot vai degot. Var izdalīties 
oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds, oglekļa daļiņas un ogļūdeņraži. 

 

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
 

 Produkts nav klasificēts kā bīstams cilvēka veselībai. 
 Vispārēja informācija: Šis produkts nav toksisks. 
 Ieelpošana: Nav uzrādīts. 
 Saskare ar ādu:  Nav uzrādīts.  
 Saskare ar acīm: Nav uzrādīts. 
 Norīšana: Nav uzrādīts.  
 

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
  
 Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. 
 Akūtā toksicitāte: Produkts nav toksisks. 
 Ekotoksiskums: Produkts nav videi draudzīgs. 
 Mobilitāte: Ciets produkts, nav mobils. 
 Noturība un spēja 

noārdīties: 
Nav bioloģiski noārdāms. 

 

13. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
 

 Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
 
 

 Produkta atlikumi: Izmantot licenzētu atkritumu apsaimniekošanas organizāciju pakalpojumus. 
 

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 
 

 Vispārēja informācija: Produkts nav klasificēts kā bīstams, to pārvadājot. 
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15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA 
 

 Bīstamības simbols  
un paskaidrojums: 

Nav nepieciešams.   

 Iedarbības raksturojumi: Nav nepieciešami.  
 Nav nepieciešami. Ieteicami: 
 

Drošības prasību 
apzīmējumi:  S36/37/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, 

aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu 
 Papildus marķējums: Nav nepieciešams. 
 Iepakojums, lai to 

nevarētu atvērt bērni: 
Nav nepieciešams. 

 Taustāmais bīstamības 
simbols: 

Nav nepieciešams. 

 Normatīvie akti: 2002.gada 12.marta MK noteikumi Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 
klasificēšanas, iepakošanas un marķēšanas kārtība” 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 

 

16. CITA INFORMĀCIJA 
 

 Papildus informācija 
pieejama: 

Lūdzam griezties pie produktu menedžera. 
Tālr./fakss: +971 6 5722282 / +971 6 5722289 

 Pārējā informācija: Šī drošības datu lapa ir tulkota un sagatavota SIA “Vides vadības tehnoloģijas” no 
produkta ražotāja drošības datu lapas oriģināla (SA-12, izdots: 08.2007.) angļu 
valodā. 

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas 
uzskatāmi par korektiem, tomēr ne produkta izplatītājs, 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. 

 


