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Produkta nosaukums : PROMASTOP®-W 

 

PROMASTOP®-W 
INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU 
Izdošanas datums: 30.01.2014. Pārskatīšanas datums: 21.08.2017. : Versija: 2.3 

 

 
PROMASTOP®-W ir izstrādājums šādu regulu izpratnē: REACH (REGULA (EK) Nr. 1907/2006) un CLP 
(REGULA (EK) Nr. 1272/2008). DDL par izstrādājumiem nav jāizsniedz. Turklāt šis izstrādājums, par kuru 
tiek sniegta drošības informācija, nesatur vielas, kas ir par pamatu ļoti lielām bažām, vielas, kuru 
izmantošanu ir ierobežojusi Komisija, vai vielas, kas iekļautas kandidātvielu, kas ir par pamatu ļoti lielām 
bažām, sarakstā (pēdējais atjauninātais saraksts izdots 07.07.2017.). Neskatoties uz to, ka uz šo 
izstrādājumu neattiecas pienākums par klasifikāciju vai marķēšanu (Regulas (EK) Nr. 1272/2008 4. p.), 
uzņēmums Promat ir pieņēmis lēmumu sniegt informāciju par apzināšanu, pirmās palīdzības 
pasākumiem, pasākumiem noplūdes gadījumā, iedarbības pārvaldību, utilizāciju un transportēšanu. Šī 
informācija par izstrādājuma drošu lietošanu ir paredzēta rūpnieciskiem un profesionāliem lietotājiem. 

 
 

1. IEDAĻA: Izstrādājuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 
1.1. Produkta identifikators 

 

 
 

1.2. Izstrādājuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 

1.2.1. Izstrādājuma lietošana 
Galvenā lietošanas kategorija : Profesionālai 

izmantošanai Funkcija vai lietošanas kategorija : Ugunsaizsardzība 
 

1.2.2. Lietojuma veidi, ko neiesaka izmantot 

Papildu informācija nav pieejama 

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju 
 
 
Piegādātājs 
Promat GmbH 
St.-Peter-Straße 25 
4021 Linz - Austria 
T +43 732-6912-0 - F +43 732-6912-3740 
edwin.gauch@promat.at - www.promat.at 

 
 

Cits 
Etex Building Performance N.V. 
Bormstraat 24 
2830 Tisselt - BELGIUM 
T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09 
info@promat-international.com - www.promat-international.com Cits 

Etex Building Performance Limited 
Gordano House, Marsh Lane, Easton-in-Gordano 
BS20 0NE Bristol - United Kingdom 
T +44 1275 377 773 
marketinguk@promat.co.uk - www.promat.co.uk 

Cits 
Etex Building Performance 
S.p.A. Via Perlasca 14 
27010 Vellezzo Bellini (PV) - Italy 
T +39 0382 4575 245 - F +39 0382 4575 250 
info@promat.it - www.promat.it 

Cits 
Promat S.A.S. 
Rue de l'Amandier 
78540 Vernouillet - France 
T +33 1 39 79 61 60 - F +33 1 39 71 16 60 
info@promat.fr - www.promat.fr 

Cits 
Promat TOP Sp. z.o.o. 
ul. Przeclawska 8 
03-879 Warszawa - Poland 
T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290 
top@promattop.pl - www.promattop.pl 

Cits 
Promat Ibérica S.A. 
C/ Velazquez, 47 – 6° Izquierda 
28001 Madrid - Spain 
T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97 
info@promat.es - www.promat.es 

Cits Promat 
d.o.o. Trata 
50 
4220 Skofja Loka - Slovenia 
T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450 
info@promat-see.com - www.promat-see.com 

Cits 
Promat B.V. 
Vleugelboot 22 
3991 CL Houten - Nederland 
T +31 30 241 0770 - F +31 30 241 0771 
info@promat.nl - www.promat.nl 

Cits 
Promat AG 
Stationsstrasse 1 
8545 Rickenbach Sulz - Switzerland 
T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402 
office@promat.ch - www.promat.ch 

Cits 
Promat s.r.o. 
Ckalova 22/784 
16000 Praha 6 - Bubenec - Czech Republic 
T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576 
promat@promatpraha.cz - www.promatpraha.cz 

Cits 
Promat Nordic, by Ivarsson 
a/s Kometvej 36 
6230 Rodekro - Denmark 
T +45 7366 1999 - F +45 7466 1020 
info@promat.nu - www.promat.nu 

Cits 
Promat GmbH 
Scheifenkamp 16 
40878 Ratingen - Germany 

Cits 
Promat Fire Protection LLC 
Plot No. 597-921 Dubai Investment Park 2 
123945 Dubai - United Arab Emirates 
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Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas : Ieelpošanas bīstamība nav sagaidāma, ja vien nerodas putekļi. Nogādājiet cietušo personu svaigā gaisā. 

Pirmās palīdzības pasākumi pēc nonākšanas saskarē ar ādu : Nomazgājiet ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. 

Pirmās palīdzības pasākumi pēc nonākšanas saskarē ar acīm : Neberzējiet acis. Nekavējoties skalojiet ar lielu ūdens daudzumu. 

Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas : Neizraisiet vemšanu. Dzeriet daudz ūdens. Meklējiet medicīnisku palīdzību. 

T +49-2102 493 0 - F +49-2102 493 111 
mail@promat.de - www.promat.de 

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 

Numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:  +43 732-6912-0 Darba laikā: 

T +971 4 885 3070 - F +971 4 885 3588 
info@promatfp.ae - www.promatmiddleeast.com 

No pirmd. līdz piektd.: no plkst. 8.00 līdz 16.30 
(Centrāleiropas laiks). Valoda 
Vācu Angļu 

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana 
2.1. Izstrādājuma klasifikācija 

 
Nav attiecināms: uz izstrādājumiem neattiecas pienākums par klasifikāciju (Regulas (EK) Nr. 1272/2008 4. p.) 

 

2.2. Etiķetes elementi 

Saskaņā ar EK direktīvām vai attiecīgajiem valsts noteikumiem uz šo izstrādājumu neattiecas pienākums par marķēšanu. 
 

2.3. Citi apdraudējumi 

Papildu informācija nav pieejama 
 

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 
3.1. Vielas 

Nav attiecināms 

3.2. Maisījumi 

Nav attiecināms 

3.3. Izstrādājums 

Sastāvdaļas :  Intumescējoša ugunsdrošā blīvlenta uz grafīta bāzes, kas uguns ietekmē izplešas. 
 

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi 
4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 

 
 
 
 
 
 
 

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta 

Simptomi/ietekme:  Paredzams, ka normālos lietošanas apstākļos neradīs būtisku bīstamību. 

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 

Ārstēt simptomātiski. 

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi 
5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi 

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:  Izsmidzināma ūdens strūkla. Oglekļa dioksīds. Sauss pulveris. 

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 

Bīstami sadalīšanās produkti degšanas 
gadījumā 

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem 

:   Oglekļa oksīdi (CO, CO2). Fosfora oksīdi. 

Aizsardzības uguns dzēšanas laikā:  Nemēģiniet rīkoties bez piemērotiem aizsardzības līdzekļiem. 
 

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 
6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām 

Vispārīgi pasākumi:  Nav īpašu prasību. 
 

6.1.1. Personālam, kas nav avārijas dienesta darbinieki 

Papildu informācija nav pieejama 

6.1.2. Avārijas dienesta darbiniekiem 

Papildu informācija nav pieejama 
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Piesardzība drošai lietošanai  
: 

 
Nepieļaujiet nonākšanu saskarē ar acīm un ādu. Nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos. Lietojiet saskaņā ar labu 
rūpnieciskās higiēnas un drošības procedūrām. 

Higiēniskie pasākumi : Produkta lietošanas laikā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt. Pēc šā produkta lietošanas obligāti nomazgājiet 
rokas. 

 
Arodekspozīcijas robežvērtības / Iedarbības 
robežvērtības darba vietā daļiņām, kas nav citādi 
klasificētas vai reglamentētas (traucējoši putekļi) 

 
 
:

 
- AK: Inhalējami: 10 mg/m³. Ieelpojami: 4 mg/m³ 

- Īrijā:  Inhalējami: 10 mg/m³. Ieelpojami: 4 mg/m³ 

Papildu informācija : Gādājiet, lai tiktu ievēroti visi valsts/vietējie noteikumi. 
Roku aizsardzība : Aizsargcimdi 

Acu aizsardzība : Nepieļaujiet nonākšanu acīs. Ikreiz, kad tiek izmantoti instrumenti un veidojas putekļi, velciet aizsargbrilles. 

Ādas un ķermeņa aizsardzība: : Nepieļaujiet nokļūšanu uz ādas. Velciet piemērotu darba apģērbu. Pirms atkārtotas lietošanas izmazgājiet piesārņoto apģērbu 

Elpošanas ceļu aizsardzība : Nav nepieciešama normālos lietošanas apstākļos. Izmantojiet piemērotu elpošanas aprīkojumu, ja ir iespējams vai 
paredzams, ka iedarbība pārsniegs Apvienotās Karalistes arodekspozīcijas robežvērtības vai iedarbības robežvērtības darba 
vietā (piemēram, ja iedarbība 10 reizes pārsniedz OEL (WEL), izmantojiet vismaz P2 tipa putekļu masku. Lielākas iedarbības 
gadījumā izmantojiet P3 tipa masku). 

Vides apdraudējumu kontroles pasākumi : Nepieļaujiet nokļūšanu vidē. 

 

6.2. Vides drošības pasākumi 

Nepieļaujiet nonākšanu gruntsūdeņos, kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. 

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli 

Savākšanas metodes:  Mehāniski savāciet produktu. Utilizējiet drošā veidā, saskaņā ar vietējiem/valsts 
noteikumiem. 

6.4. Atsauce uz citām iedaļām 

Informāciju par individuālo aizsardzību skatiet 8. iedaļā. Informāciju par produkta utilizāciju skatiet 13. 
iedaļā. 

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

 

 
 
 
 

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 

Glabāšanas apstākļi:  Uzglabāt sausā, vēsā, labi ventilējamā vietā. Sargiet no sasalšanas. Sargāt no bērniem. Turiet atsevišķi no ēdiena, 
dzērieniem un dzīvnieku barības. 

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) 

Papildu informācija nav pieejama 

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība 
8.1. Pārvaldības parametri 

 

 
 
 
 
 

8.2. Iedarbības pārvaldība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Agregātstāvoklis 

 
: 

 
Cieta viela 

Izskats : Ciets, lokans lamināts. 

Krāsa : Pelēka. 

Smarža : Bez smaržas. 

Smaržas slieksnis : Dati nav pieejami 

pH : Dati nav pieejami 

Relatīvais iztvaikošanas ātrums (butilacetāts=1) : Dati nav pieejami 

Kušanas temperatūra : Dati nav pieejami 

Sasalšanas temperatūra : Dati nav pieejami 

Viršanas temperatūra : Dati nav pieejami 

Uzliesmošanas temperatūra : Dati nav pieejami 

Pašaizdegšanās temperatūra : Dati nav pieejami 

Sadalīšanās temperatūra : Dati nav pieejami 

Uzliesmojamība (cieta viela, gāze) : Dati nav pieejami 

Tvaika spiediens : Dati nav pieejami 

Tvaika relatīvais blīvums 20 °C temperatūrā : Dati nav pieejami 

Relatīvais blīvums : Dati nav pieejami 
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Blīvums : 1 g/cm³ 



PROMASTOP®-W 
Informācija par drošību 

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un Regulu (ES) 2015/830, kas to groza 

21.08.2017
. 

LV (latviski) 5/6 

 

 

 

 Šķīdība : Materiāls gandrīz nešķīst ūdenī. 

 Log Pow : Dati nav pieejami 

 Viskozitāte, kinemātiskā : Dati nav pieejami 

 Viskozitāte, dinamiskā : Dati nav pieejami 

 Sprādzienbīstamība : Nav eksplozīvs. 

 Oksidēšanas īpašības : Dati nav pieejami 

Eksplozijas robežas:  Dati nav pieejami 

9.2. Cita informācija 

Papildu informācija nav pieejama 

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja 
10.1. Reaģētspēja 

Stabils normālos apstākļos. 

10.2. Ķīmiskā stabilitāte 

Stabils normālos apstākļos. Materiāls putojas 150°C temperatūrā. 

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība 

Normālos lietošanas apstākļos nav zināmas bīstamas reakcijas. 

10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās 

Augsta temperatūra Nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos. 

10.5. Nesaderīgi materiāli 

Papildu informācija nav pieejama 

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti 

Papildu informācija nav pieejama 
 

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija 
11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi 

Akūta toksicitāte:  Nav klasificēts 

Šā produkta putekļi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu 
 

Kodīgs/kairinošs ādai : Nav klasificēts 

Nopietns acu bojājums/kairinājums : Nav klasificēts 

Iespējams mehāniskas berzes izraisīts kairinājums. 

Elpošanas ceļu vai ādas sensibilizācija : Šis materiāls satur vielu, kas tiek klasificētā kā ādas sensibilizators. Šī viela atrodas 
polimēra matricā, tāpēc sensibilizācija nav sagaidāma. 

Dīgļšūnu mutagenitāte : Nav klasificēts 

Kancerogenitāte : Nav klasificēts 

Reproduktīvā toksicitāte:  Nav klasificēts 

Toksiska ietekme uz mērķorgānu (vienreizēja iedarbība):  Nav klasificēts 

Toksiska ietekme uz mērķorgānu (atkārtota iedarbība):  Nav klasificēts 

Bīstamība ieelpojot:  Nav klasificēts 
 

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija 
12.1. Toksicitāte 

Ekoloģija - vispārīga informācija:  Dati par ekotoksicitāti nav pieejami. 

 
12.2. Noturība un spēja noārdīties 

Papildu informācija nav pieejama 

12.3. Bioakumulācijas potenciāls 

Papildu informācija nav pieejama 

12.4. Mobilitāte augsnē 

Papildu informācija nav pieejama 

12.5. PBT un vPvB vielu novērtējuma rezultāti 

Papildu informācija nav pieejama 
 

12.6. Cita nelabvēlīga iedarbība 

Papildu informācija nav pieejama 
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Eiropas Atkritumu kodu saraksts (LoW) : 07 02 13 plastmasas atkritumi 
17 02 03 - plastmasa 

 

13. IEDAĻA: Atkritumu utilizācija 
13.1. Atkritumu apstrādes metodes 

 
 
 
 

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu 
Saskaņā ar ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. ANO numurs 
Transportēšanai nav regulēts 

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums 
Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms 

14.3. Transporta bīstamības klase (-s) 
Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms 

Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms 

14.4. Iepakojuma grupa 
Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms Nav attiecināms 

14.5. Vides apdraudējumi 
Bīstams videi: Nē Bīstams videi: Nē Jūras 

piesārņotājs: Nē 
Bīstams videi: Nē Bīstams videi: Nē Bīstams videi: Nē 

Papildu informācija nav pieejama 
 

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam 
 
 
- Sauszemes transports Dati nav pieejami 

- Transportēšana pa jūru 

Dati nav pieejami 

- Gaisa transports 

Dati nav pieejami 

- Transportēšana pa iekšzemes ūdensceļiem 

Pārvadāšana aizliegta (ADN) : Nē 

ADN nav attiecināms : Nē 

- Dzelzceļa transports 

Pārvadāšana aizliegta (RID):  Nē 

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam 

Nav attiecināms 

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu 
15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem 

15.1.1. ES noteikumi 
 

Nesatur vielas, kas ir iekļautas REACH kandidātvielu sarakstā 
 
 

15.1.2. Valsts vietējie noteikumi 

Papildu informācija nav pieejama 
 

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums 

Papildu informācija nav pieejama 
 

16. IEDAĻA: Cita informācija 

Norādes par izmaiņām: 
Visas iedaļas ir mainītas kopš iepriekšējās versijas. 

 
H-frāžu un EUH-paziņojumu pilns teksts: 

Eye Irrit. 2 Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums, 2. kategorija 
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Skin Irrit. 2 Kodīgs ādai/ādas kairinājums, 2. kategorija 

Skin Sens. 1 Kairina ādu, 1. kategorija 

H315 Izraisa ādas kairinājumu. 

H317 Var izraisīt ādas alerģisku reakciju. 

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 

 
Drošības informācija piemērojama šādos reģionos:  CY;GB;GI;IE;IS;MT 

 

 
ATRUNA PAR ATBILDĪBU 

 
Šajā dokumentā sniegtā drošības informācija tika iegūta no avotiem, kurus mēs uzskatām par ticamiem. Taču informācija tiek sniegta bez tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz tās pareizību. 
Produkta apstrādes, glabāšanas, lietošanas vai utilizācijas apstākļi vai metodes ir ārpus mūsu kontroles, un mēs par tām varam nezināt. Šā un citu iemeslu dēļ mēs neuzņemamies atbildību un 
viennozīmīgi atsakāmies no atbildības par zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kas rodas vai ir jebkādā veidā saistīti ar produkta apstrādi, glabāšanu, lietošanu vai utilizāciju. Šī drošības 
informācija tika sagatavota un ir izmantojama tikai šim produktam. Ja produkts tiek izmantots kā sastāvdaļa citā produktā, šī drošības informācija var nebūt piemērojama. 

 
Šī datu lapa un tajā esošā informācija nav paredzēta, lai aizstātu pārdošanas noteikumus, un tā nav uzskatāma par specifikāciju. Nekas no šajā dokumentā norādītā nav uzskatāms par ieteikumu 
lietošanai, pārkāpjot jebkādu patentu vai piemērojamos likumus vai noteikumus. 


