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1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 

Textar Cera Tec 
1.1. Produkta identifikators 

Materiāla numurs: 
81000400, 81000500 

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

Ziežvielas, tauki un atdalītājlīdzekļi 
1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

TMD Friction Services GmbHFirmas nosaukums: 
Iela: Schlebuscher Str. 99
Vieta: D-51381 Leverkusen
Telefons: +49 (2171)703-0

serviceline@tmdfriction.comE-pasts: 
Hr. Beier Persona izziņām: +49 (2171)9113-7373Telefons:

E-pasts: serviceline@tmdfriction.com
www.tmdfriction.comInternet: 
GIZ Bonn: +49 (0)228-19240 (24/7)1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt 

ārkārtas situācijās: 

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana 

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana 
Regula (EK) Nr. 1272/2008 

Maisījums nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.

2.2. Etiķetes elementi 
Apzīmējums 

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: nav/neviens.

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.
2.3. Citi apdraudējumi 

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi 

Bīstamas sastāvdaļas: nav/neviens saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH). 
Ķīmiskais raksturojums 

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi 

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 

Pirmās palīdzības sniedzējam: Ievērojiet personīgo drošību! Personām, kuras ir bezsamaņā vai kurām ir krampji, 
aizliegts dot jebko mutē. 

Vispārējie norādījumi 

Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Gadījumā, ja parādās simptomi, vai šaubu 
gadījumos vērsieties pie ārsta. 

Ja ieelpots 

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu Ūdens un ziepēm. Novilkt piesārņoto apģērbu un 
Ja nokļūst uz ādas 
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pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Gadījumā, ja parādās simptomi, vai šaubu gadījumos vērsieties pie ārsta.

Nekavējoties uzmanīgi un rūpīgi izskalojiet ar acu dušu vai ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir 
viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. 

Ja nokļūst acīs 

NEIZRAISĪT vemšanu. Levērojiet, ka vemšanas gadījumā iespējams šķidruma zudums. Noteikti nepieciešam ārsta 
palīdzība! 

Ja norīts 

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta
Galvassāpes, Nelabums, Reibonis. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Izraisa vieglu ādas kairinājumu.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi
Simptomātiska ārstēšana. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. Simptomi var parādīties arī 
vairākas stundas pēc pakļaušanas kaitīgajai ietekmei. 

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi 

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi 

Ūdens migla. pret alkoholu izturīgas putas. Sauss ugunsdzēšanas līdzeklis. Oglekļa dioksīds (CO2).  
Pielāgojiet ugunsdzēšanas pasākumus attiecīgajai videi. 

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi 

Spēcīga ūdens strūkla 
Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi 

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība
Nav uzliesmojošs.  
Ugunsgrēka gadījumā var rasties: Oglekļa mono-oksīds, Oglekļa dioksīds (CO2), Pirolīzes produkti, toksisks. 

Ugunsgrēka gadījumā: Valkājiet autonomu elpošanas aizsargierīci. Viscaur aizsargājošs apģērbs.  
Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus. 

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem 

Aizvāciet no bīstamās zonas bojātās tvertes, ja to iespējams paveikt droši. Piesārņoto ugunsdzēšanas ūdeni 
savāciet atsevišķi. Neļaujiet nonākt kanalizācijā vai ūdeņos. 

Papildus norādījumi 

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām 
Aizvāciet visus iespējamos uzliesmošanas avotus. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas 
uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Ja pastāv tvaiku, putekļu un aerosola ietekmes riska faktori, 
izmantojiet elpceļu aizsargrīdzekļus. Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Lietojiet personīgās aizsardzības līdzekļus. 

Izvairieties no izplatīšanās pa virsmu (piemēram, norobežojot vai izveidojot eļļas aizsprostus). Neļaujiet nonākt 
ūdeņos vai kanalizācijā. Nodrošiniet, lai notekūdeņus savāc un nogādā uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. 

6.2. Vides drošības pasākumi 

Savāciet ar šķidrumu uzsūcošām saistvielām (smiltis, diatomītu, skābju vai universālas saistvielas). Savākto vielu 
utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā. Ievērojot vides aizsardzības noteikumus - rūpīgi notīriet 
nosmērētos priekšmetus, grīdas. 

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Droša lietošana: skatiet iedaļa 7 
Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8 
Atkritumu utilizācija: skatiet iedaļa 13 

6.4. Atsauce uz citām iedaļām 

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana 
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7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus. Putekļus nosūciet tieši to rašanās vietā. Tvaiki/aerosoli ir nekavejoties 
jānosūc izcelsmes vietā. Ja lokālā nosūkšana nav iespējama vai ir nepietiekama, visai darba vietai ir jābūt tehniski 
labi ventilējamai. Darba vietā ir aizliegts ēst, dzert, smēķēt vai smēķēt. Lietojiet personīgās aizsardzības līdzekļus. 

Norādījumi drošai lietošanai

Sargāt no uguns - nesmēķēt. 
Norādījumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai

Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm.
Papildus norādījumi 

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt cieši noslēgtu. Ievērojiet: Valsts normatīvā informācija
Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm 

Neuzglabājiet kopā ar: Oksidētājs, Piroforas vai pašsakarstošas bīstamās vielas. Pārtikas produkti un dzīvnieku 
barība 

Norādījumi par uzglabāšanu kopējā noliktavas telpā

Uzglabājiet sausā un vēsā vietā. Ievērojiet: Valsts normatīvā informācija
Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) 
Ziežvielas, tauki un atdalītājlīdzekļi 

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri 

Līdz šim nav noteiktas nacionālas likuma prasības attiecībā uz robežvērtībām.

Papildnorādījumi robežvērtībām 

8.2. Iedarbības pārvaldība 

Atklātas lietošanas gadījumā izmantojiet lokālas nosūkšanas iekārtas.
Atbilstoša tehniskā pārvaldība 

Izvairīties no saskares. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. Sastādiet un ievērojiet ādas aizsardzības plānu!
Pasākumi aizsardzībai un higiēnai 

Atbilstoša acu aizsardzība: Blīvi aizsedzošas aizsargbrilles. (DIN EN 166)
Acu/sejas aizsardzība 

Preventatīvi pasākumi ādas aizsardzībai izmantojot aizsargsmēri. 
Valkājiet piemērotus, standartam EN374 atbilstošus pārbaudītus cimdus.  
Atbilstošs materiāls: NBR (Nitrila gumija)  
Cimdu materiāla biezums: 0,45 mm  
pārrāvumu laiks (maksimālā noslogotība): 480 min.  
Strādājot ar ķīmiskām vielām obligāti jāvalkā atbilstošs aizsargcimdi ar CE marķējumu, ieskaitot četru ciparu 
kontroles numuru. Pret ķimikālijām noturīgus aizsargcimdus jāizvēlas atbilstoši bīstamo vielu koncentrācijai un 
daudzumam, un darba vietas specifikai. Ieteicams noskaidrot pie ražotāja iepriekš minēto aizsargcimdu pretestību, 
lietojot īpašos apstākļos. 

Roku aizsardzība 

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas 
Ādas aizsardzība 
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lietošanas izmazgāt. 

Ja pastāv tvaiku, putekļu un aerosola ietekmes riska faktori, izmantojiet elpceļu aizsargrīdzekļus.  
Respirators ir nepieciešams: robežvērtības pārsniegšana.   
Atbilstošs elpošanas aizsargierīce: Kombinēta filtrēšanas iekārta (EN 141). Filtrēšanas iekārta ar filtru vai ventilatora 
tipa iekārta: A  
 
Ievērot lietošanas ierobežojumus saskaņā ar ražotāja sniegtajiem datiem. 

Elpošanas orgānu aizsardzība 

 Ievērojiet: Valsts normatīvā informācija 
Vides apdraudējumu kontroles pasākumi 

Šķidrs (Pasta)Agregātstāvoklis: 
9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

Krāsa: brūns 
raksturīgiSmarža: 

Smaržas slieksnis: nav noteikts

Pārbaudes norma

pH: nav noteikts

Stāvokļa izmaiņas 
nav noteiktsKušanas punkts/sasalšanas punkts: 

> 200 °CViršanas punkts vai sākotnējais viršanas 
punkts un viršanas temperatūras diapazons: 

> 100 °C ISO 3679 Uzliesmošanas temperatūra: 
Uzliesmojamība 

nav piemērojamscietvielām: 
nav piemērojamsgāzēm: 

Produkts nav: Sprādzienbīstams. 
Sprādzienbīstamība 

nav noteiktsApakšējā sprādziena robeža: 
nav noteiktsAugšējā sprādziena robeža: 
nav noteiktsPašuzliesmošanas temperatūra:

Pašaizdegšanās temperatūra
nav piemērojamscietvielām: 
nav piemērojamsgāzēm: 

nav noteiktsNoārdīšanās temperatūra: 

Produkts nav: oksidējošs. 
Oksidējošās īpašības 

Tvaika spiediens: nav noteikts

Blīvums (pie 20 °C): 0.9 g/cm³ DIN 51757 
Šķīdība ūdenī: Pētījums nav jāveic, jo ir zināms, ka viela ir 

ūdenī nešķīstoša.

Šķīdība citos šķīdinātājos 
nav noteikts 

nav noteiktsSadalījuma koeficients 
(n-oktanols-ūdens): 
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Dinamiskā viskozitāte: nav noteikts

Kinemātiska viskozitāte: nav noteikts

Relatīvais tvaika blīvums: nav noteikts

Relatīvais iztvaikošanas ātrums: nav noteikts

9.2. Cita informācija 
nav noteiktsCietu daļiņu saturs: 

Informācija nav pieejama. 

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja 

10.1. Reaģētspēja 
Pareizi glabājot un rīkojoties, nerodas bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte 
Produkts ir stabils, glabājot normālā vides temperatūrā.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība 
Pareizi glabājot un rīkojoties, nerodas bīstamas reakcijas.

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Veikt 
drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. 

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās 

Oksidētājs, Piroforas vai pašsakarstošas bīstamās vielas.
10.5. Nesaderīgi materiāli 

Ugunsgrēka gadījumā var rasties: Oglekļa mono-oksīds, Oglekļa dioksīds (CO2), Pirolīzes produkti, toksisks.
10.6. Bīstami noārdīšanās produkti 

Nedrīkst samaisīt ar citas ķimikālijas. 
Turpmāka informācija 

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija 

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi 
Akūts toksiskums 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Iedarbību uz ādu ir attaukojoša. 
Pēc saskarsmes ar acīm: eritēma (apsārtums)  
Pēc ieelpošanas: Elpceļu kairinājums 

Kairināmība un kodīgums 

Sensibilizējoša iedarbība 
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Vēzi izraisoša, iedzimtību mainoša, kā arī vairošanos apdraudoša iedarbība
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība

Bīstamība ieelpojot 
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Praktiska pieredze 
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Citi novērojumi 
Informācija nav pieejama. 

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija 

12.1. Toksiskums 
Produkts nav: Ekotoksisks.

12.2. Noturība un spēja noārdīties 
Produkts nav ticis pārbaudīts.  
AOX (mg/l): 0 

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Produkts nav ticis pārbaudīts. 

Informācija nav pieejama. 
12.4. Mobilitāte augsnē 

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 
Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

Informācija nav pieejama. 
12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes 

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. 
Papildus norādījumi 

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes 
Norādījumi novākšanai (otrreizējai pārstrādei)

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem. 
 
Atkritumu klasifikācija/apraksts jāveic saskaņā ar Eiropas Atkritumu kataloga norādījumiem atbilstoši attiecīgās 
nozares un procesa specifikai. 

Izlietoto produktu atkritumu 
130205 EĻĻU ATKRITUMI UN ŠĶIDRĀ KURINĀMĀ ATKRITUMI (IZŅEMOT PĀRTIKAS EĻĻAS, KĀ ARĪ 05., 12. 

un 19. NODAĻĀ MINĒTĀS EĻĻAS); motoreļļu, pārnesumu eļļu un smēreļļu atkritumi; nehlorētas 
motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas uz minerāleļļu bāzes; bīstamie atkritumi 

Izlietoto atlikumu atkritumu 
EĻĻU ATKRITUMI UN ŠĶIDRĀ KURINĀMĀ ATKRITUMI (IZŅEMOT PĀRTIKAS EĻĻAS, KĀ ARĪ 05., 12. 
un 19. NODAĻĀ MINĒTĀS EĻĻAS); motoreļļu, pārnesumu eļļu un smēreļļu atkritumi; nehlorētas 
motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas uz minerāleļļu bāzes; bīstamie atkritumi 

130205 

Netīro iesaiņojsmu atkritumu
IEPAKOJUMA ATKRITUMI; ABSORBENTI, SLAUCĪŠANAS MATERIĀLS, FILTRU MATERIĀLS UN 
AIZSARGAPĢĒRBS, KAS NAV MINĒTI CITUR; iepakojums (ietverot atsevišķi savāktus iepakojuma 
sadzīves atkritumus); iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas ir ar tām piesārņots; 
bīstamie atkritumi 

150110 

Ūdens (ar tīrīšanas līdzekli). Pilnībā iztukšotus iepakojumus var nogādāt uz otrreizējo pārstrādi. 
Sasmērētu iesaiņojumu novākšana un ieteicamie līdzekļi

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports (ADR/RID) 
14.1. ANO numurs: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.14.2. ANO sūtīšanas nosaukums: 
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Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.14.3. Transportēšanas bīstamības 
klase(-es): 
14.4. Iepakojuma grupa: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Upju un ezeru kuģniecības transports (ADN) 
14.1. ANO numurs: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.3. Transportēšanas bīstamības 
klase(-es): 

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.4. Iepakojuma grupa: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Jūras kuģniecības transports (IMDG) 
14.1. ANO numurs: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.14.2. ANO sūtīšanas nosaukums: 

14.3. Transportēšanas bīstamības 
klase(-es): 

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

14.4. Iepakojuma grupa: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR) 
14.1. ANO numurs: Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.14.2. ANO sūtīšanas nosaukums: 

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.14.3. Transportēšanas bīstamības 
klase(-es): 

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.14.4. Iepakojuma grupa: 

14.5. Vides apdraudējumi 
Nē BĪSTAMS VIDEI:  

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem 
Informācija nav pieejama. 

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam
nav piemērojams 

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 
Dati no Direktīvas 2012/18/ES 
(SEVESO III): 

Nav pakļauts Direktīvas 2012/18/EU (SEVESO III) prasībām 

Nacionālā normatīva rakstura informācija 
1 - nedaudz kaitīgs ūdenimŪdens apdraudējuma kategorija 

(Vācija): 
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15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums 
Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Saīsinājumi un akronīmi 
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals 
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals 
UN: United Nations 
CAS: Chemical Abstracts Service 
DNEL: Derived No Effect Level 
DMEL: Derived Minimal Effect Level 
PNEC: Predicted No Effect Concentration 
ATE: Acute toxicity estimate 
LC50: Lethal concentration, 50% 
LD50: Lethal dose, 50% 
LL50: Lethal loading, 50% 
EL50: Effect loading, 50% 
EC50: Effective Concentration 50% 
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate 
NOEC: No Observed Effect Concentration 
BCF: Bio-concentration factor 
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic 
vPvB: very persistent, very bioaccumulative 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail 
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
EmS: Emergency Schedules 
MFAG: Medical First Aid Guide 
IATA: International Air Transport Association 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships 
IBC: Intermediate Bulk Container 
VOC: Volatile Organic Compounds 
SVHC: Substance of Very High Concern 
Saīsinājumu un akronīmu tabulu skatiet http://abbrev.esdscom.eu 

Dati atbilst šodienas zināšanu stāvoklim, tomēr tie nenodrošina produktu īpašības un nepamato līguma tiesiskās 
attiecības. Esošos likumus un noteikumus mūsu produktu lietoājam ir jāievēro uz savu atbildību. 

Papildinformāciju 

(Bistamo sastavdalu dati tika panemti no beidzamas speka esošas iepriekšeja piegadataja drošibas datu lapas.)
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