
Vertimas iš anglų kalbos 

 

MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS-Byggcement 
 

1. PRODUKTO IR KOMPANIJOS PAVADINIMAS 
 
Produkto pavadinimas  

 

Panaudojimas 

 

Redaguota 

Gamintojas ir tiekėjas 

 

 

 

Kontaktinis asmuo 

Nelaimės atveju  

Byggcement Slite ir Bygcement Skovde 

CEM II/A-LL 42,5 R 

Rišamoji medžiaga betonui, kalkių/cemento skiediniui ir skystam 

cementui 

2009-03-01 

Cementa AB 

PO Box 47210 

SE-10074 Stokholmas 

 

Sven- Erik Johansson, +46 40 36 15 00 

Informacija apie toksiškumą (ERC) +46 20 99 60 00 

 
2. SUDĖTIS/MEDŽIAGŲ KLASIFIKACIJA 

 
Medžiagos  

Turinys  

CAS Nr. 

EG Nr. 

Klasifikacija 

Rizikos frazės 

Portlendo cementas 

75-100 proc. 

65 997-15-1 

2660434 

Xi- Erzina 

R 37/38- Erzina kvėpavimo takus ir odą. 

R41- Yra rizika stipriai pažeisti akis.  

 
3. KENKSMINGOS SAVYBĖS 

 
Xi 

R37/38 

R41  

Erzina 

Erzina kvėpavimo takus ir odą. 

Yra rizika stipriai pažeisti akis.  

 

patekus medžiagai į vandenį, susiformuoja kalcio hidroksidas, 

kurio yra aukštas pH ir todėl erzina akis.  

 
4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

 
 
Įkvėpus 

Patekus ant odos, milteliai 

Patekus ant odos, drėgna masė 

Patekus į akis 

Nurijus 

Bendroji informacija 

Grynas ir nedulkėtas oras. 

Nuvalyti šepečiu ir nuplauti su muilu ir vandeniu. 

Nusiimti drabužius, išplauti su muilu ir vandeniu. 

Netrinti. Nedelsiant išskalauti su daug vandens mažiausiai 15 

minučių. 

NEDELSIANT duoti daug gerti. Nesukelti vėmimo. Kreiptis į 

ligoninę ar gydytoją. 

Jei yra nors mažiausia abejonė arba jei problema neišnyksta, 

kreiptis į gydytoją.  

 



5. GAISRO ATVEJU 
 
Netaikoma, kadangi produktas nedegus. 

 

6. IŠSIPYLUS/ATSITIKTINAI IŠSILIEJUS MEDŽIAGAI 
 
  
Asmeninės apsaugos priemonės 

Aplinkos apsaugos veiksmai 

 

Valymo būdai 

Vengti dulkių. Vengti patekimo ant odos ir į akis. 

Saugoti, kad didelis kiekis medžiagos nepatektų į vamzdynus, 

vandens telkinius ar mažus tvenkinius.  

Kad nedulkėtų , cementą reikia susiurbti. 

 

Jei cementas buco sumaišytas su vandeniu, jis nusėda dugne ir jį 

galima utilizuoti kaip statybines atliekas.  

 
7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

 
Tvarkymas 

Sandėliavimas  

Saugotis, kad nekiltų dulkės. 

Saugoti atokiau nuo vaikų originalioje pakuotėje ir sausoje vietoje. 

Maišai: Siekiant sumažinti chromato sukeliamos alergijos riziką, 

produktas yra su sumažintu chromato kiekiu. Jei jis laikomas pagal 

instrukcijas, toks kiekio sumažinimas ra efektyvus. Cemento maišuose 

laikyti ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pakavimo dienos negalima. Maišai 

laikomi ant plastiku hermetizuotų palečių, o pažeidus plastiką, laikyti 

galima ne ilgiau kaip mėnesį (bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo 

pakavimo dienos). Po šešių mėnesių padidėja šešiavalenčio chromato 

išsiskyrimo rizika, o tai reiškia, kad gali pasireikšti chromatinė egzema 

ar chromatinė alergija.  

Birus produktas: Sumažintas efektas cemento, laikomo šachtose, išlieka 

šešis mėnesius nuo pagaminimo datos.   

 
8. POVEIKIO RIBOJIMAS/ ASMENINĖ APSAUGA 

 
Higieniniai apribojimai 

(atitinka AFS 2005:17) 

 

Techninė apsauga  

 

Asmeninės apsaugos 

įranga  

 

 

Dulkės, neorganinės NGV įkvepiamos dulkės 10 mg/m3 

                                  NGV kvėpuojamos dulkės 5 mg/m3 

 

Gali reikėti vietinės ventiliacijos, jei yra rizika įkvėpti dulkes. Tai 

taikoma ir tada, kai produktas šlifuojamas/ gręžiamas. 

Gerai priglundantys apsauginiai akiniai ir apsauginės pirštinės. 

Kvėpavimo takų apsauga naudojant filtrą P2 aplinkoje, kur yra cemento 

dulkių bei gręžiant nusėdusį produktą. 

Cemente yra sumažintas chromato kiekis, o tai reiškia, kad sumažėja 

chromatinės alergijos rizika. 

Tačiau chromatine alergija sergantys asmenys neužsidengę odos turi 

vengti liesti šviežiai/naujai sumaišytus produktus, kuriuose yra cemento.  

 

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 
Forma 

Spalva 

Smulkiai sumalti, labai dulkantys milteliai 

Pilka 



pH kalkių/cemento skiedinyje  

Kompaktiškas tankis (kg/m3) 

Birios medžiagos tankis (kg/m3) 

12,8 

3,100-3,200 

1,000-1,500 

 
10. STABILUMAS IR REAGAVIMAS 

 
Stabilumas 

 

Reagavimas  

Produktas yra stabilus rekomenduojamose saugojimo ir tvarkymo 

sąlygose (žr. 7 skyrių) 

Su vandeniu reaguojantis cementas išskiria kalcio hidroksidą ir 

nedelsiant susidaro didelis pH (12,5-13,5) 

Cementas reaguoja su vandeniu ir nusėda. 

 
11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 
Įkvėpus 

Patekus ant odos 

 

Patekus į akis 

 

Patekus į burną  

Įkvėpus cemento dulkių gali būti sudirgintos gleivinės. 

Ilgalaikis cemento ir vandens mišinio kontaktas su oda gali sukelti 

neapsaugotos odos  korozinius pažeidimus 

Sauso cemento dulkės ar dūmai, išsiskiriantys iš cemento ir vandens 

mišinio gali greitai sudirginti akis. 

Gali suerzinti burną ar virškinimo traktą. 

 
12. EKOTOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 
Produktas neturi žinomo ekotoksikologinio poveikio. 

 
13. AATLIEKŲ UTILIZAVIMAS 

 
Didelius atliekų kiekius galima utilizuoti pagal vietinės valdžios institucijų nurodymus. Su 

vandeniu sumaišytas cementas nusėda ir jį galima utilizuoti kaip statybines atliekas. 

 

14. TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA 
 
Cementas nėra kenksminga prekė.  

 

15. KONTROLĖS INFORMACIJA 
 
 

T37/38 

R41 

S2 

S22 

S24 

S26 

 

S37/39  

Erzina. 

Erzina kvėpavimo takus ir odą. 

Yra pavijus stipriai pažeisti akis. 

Saugoti nuo vaikų. 

Nekvėpuoti dulkių.  

Vengti patekimo ant odos. 

Patekus į akis, nedelsiant skalauti su daug vandens mažiausiai 15 minučių ir 

kreiptis į gydytoją. 

Mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir dėvėti akių/veido apsaugą.  

 

16. KITA INFORMACIJA 
 
Neženklinama R43, kadangi laikoma, kad cementas negali sukelti chromatinės alergijos, kadangi 

jame yra sumažintas chromato kiekis, taip pat žr. 7 ir 8 skyriuose.  


