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1. IEDAĻA. Vielas/mais ījuma un uz ņēmējsabiedr ības/uzņēmuma identific ēšana

1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums tirg ū: 035551-A/ B/ C MAPP gas, 7/16"-EU

1.2 Vielas vai mais ījuma attiec īgi apzin ātie lietošanas veidi un t ādi, ko neiesaka izmantot
Nav pieejama cita būtiska informācija.
Vielas/ prepar āta pielietojums Nepieejams

1.3 Inform ācija par droš ības datu lapas pieg ādātāju
Ražotājs/ pieg ādātājs:
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestraße 7
D-65779 Kelkheim / Germany
Telefon: +49 (0) 61 95 / 800 - 0
Fax: +49 (0) 6195 / 800 - 3500
Email: info@rothenberger.com

Inform ācijas sniedz ējs: ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
1.4 Tālruņa numurs, kur zvan īt ārkārtas situ ācij ās:
Giftinformationszentrum-Nord / GIZ-Nord Poisons Centre
Telefon / Phone +49 (0) 551/19240
24h / 7d

2. IEDAĻA. B īstam ības apzin āšana

2.1 Vielas vai mais ījuma klasific ēšana
Klasifik ācija saska ņā ar Regulu  (EK) Nr. 1272/2008

GHS02 liesmas

Flam. Gas 1 H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.

Press. Gas C H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.

2.2 Etiķetes elementi
Marķēšana saska ņā ar Regulu  (EK) Nr. 1272/2008
Produkta klasifikācija un marķēšana veikta atbilstoši CLP regulas prasībām.
Bīstam ības piktogrammas

GHS02

Sign ālvārds Draudi
Bīstam ības apz īmējumi
H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.
H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.
Droš ības pras ību apz īmējums
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz

iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
P103 Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.
P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas

liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
(Turpinājums 2.lpp.)
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P377 Degšanas gāzes noplūde: Nedzēst, ja vien noplūdi var apstādināt drošā veidā.
P381 Novērst visus uzliesmošanas avotus, ja to var izdarīt droši.
P410+P403 Aizsargāt no saules gaismas.Glabāt labi vēdināmās telpās.
Papildu dati:
Tvertne pakļauta spiedienam: sargāt no tiešas saules iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz
50 °C. Nepārdurt un nededzināt pat pēc izlietošanas.
Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā. Neturēt aizdegšanās avotu
tuvumā - nesmēķēt.
Bez pietiekošas vēdināšanas var veidoties eksplozīvi maisījumi.
2.3 Citi apdraud ējumi
PBT un vPvB ekspert īzes rezult āti
PBT: Nav pielietojams.
vPvB: Nav pielietojams.

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

3.2 Ķīmiskais raksturojums: Mais ījumi
Apraksts: Maisījums no šādām vielām ar nekaitīgiem piejaukumiem.

                                                                                                                                                                             Bīstamie komponenti:
CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7

Butāns
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

50-100%

CAS: 115-07-1
EINECS: 204-062-1

Propēns, propilēns
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

25-50%

Papildu inform ācija: Šo riska frāžu jeb bīstamības pakāpes apzīmējumu formulējumu skatīt 16.nodaļā.

4. IEDAĻA. Pirm ās pal īdzības pas ākumi

4.1 Pirm ās pal īdzības pas ākumu apraksts
Visp ārējas nor ādes:
Skartās personas nogādāt svaigā gaisā.
Skartās personas neatstāt bez uzraudzības.
Pēc ieelpošanas: Pietiekošā daudzumā pievadīt svaigu gaisu un drošības labad apmeklēt ārstu.
Pēc saskares ar ādu:
Pie apsaldējumiem skalot ar lielu ūdens daudzumu. Apģērbu nenovilkt.
Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un labi noskalot.
Pēc nok ļūšanas ac īs:
Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens un konsultēties ar ārstu.
Pēc nor īšanas: Nekavējoties iesaistīt ārstu.
4.2 Svar īgākie simptomi un ietekme - ak ūta un aizkav ēta
Apsaldējumi
Elpas trūkums
Reibonis
Bezsamaņa
4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medic īnisko pal īdzību un īpašu apr ūpi
Apsaldētās ķermeņa daļas atbilstoši apstrādāt.
Nepieciešamības gadījumā skābekļa elpināšana.

(Turpinājums 3.lpp.)
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5. IEDAĻA. Ugunsdz ēsības pas ākumi

5.1 Ugunsdz ēsības l īdzek ļi
Piemērotie dz ēšanas l īdzek ļi:
Co2, dzēšamais pulveris vai ūdens strūkla. Lielāku degšanu apkarot ar ūdens strūklu vai ar
alkoholnoturīgām putām.
Droš ības apsv ērumu d ēļ nepiem ērotie dz ēšanas l īdzek ļi: Spēcīga ūdens strūkla
5.2 Īpaša vielas vai mais ījuma izrais īta b īstam ība Var veidoties eksplozīvs gāzes un gaisa maisījums.
5.3 Ieteikumi ugunsdz ēsējiem
Īpašais aizsargapr īkojums: Neieelpot eksplozijas un deguma gāzes.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas nopl ūdes gad ījumos

6.1 Individu ālās droš ības pas ākumi, aizsardz ības l īdzek ļi un proced ūras ārkārtas situ ācij ām
Valkāt aizsargājošo aprīkojumu. Neaizsargātās personas turēt attālumā.
Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.
Turēt tālu no uguns izcelšanās avotiem.
Iedarbojoties garaiņiem/ putekļiem/ aerosolam, lietot gāzmasku.
6.2 Vides droš ības pas ākumi: Nepieļaut ieplūdi kanalizācijā vai ūdeņos.
6.3 Ierobežošanas un sav ākšanas pa ņēmieni un materi āli: Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.
6.4 Atsauce uz cit ām ieda ļām
Informāciju par darba drošību skatīt 7.nodaļā.
Informāciju par personīgo aizsargaprīkojumu skatīt 8.nodaļā.
Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā.

7. IEDAĻA. Lietošana un glab āšana

7.1 Piesardz ība drošai lietošanai
Atvērt tvertni un rīkoties ar to uzmanīgi.
Pielietot tikai labi vēdinātās zonās.
Par labu telpas ventilāciju gādāt arī grīdas zonā (tvaiki ir smagāki par gaisu).
Darba vietā rūpēties par labu ventilāciju/ nosūkšanu.
Sargāt no karstuma un tiešas saules iedarbības.
Norādes aizsardz ībai pret degšanu un eksploziju:
Aizdegšanās avotus turēt attālumā – nesmēķēt.
Veikt pasākumus pret elektrostatisko uzlādēšanos.
Tvertne pildīta zem spiediena. Sargāt no saules stariem un temperatūrām virs 50oC (piem., no
kvēlspuldzēm). Arī pēc izmantošanas ar varu neatvērt vai nededzināt.
Nesmidzināt uz liesmu vai kvēlojošu priekšmetu.
Rīkoties tikai brīvā dabā vai eksploziju drošā zonā.
Iztukšotajā tilpnē var veidoties viegli uzliesmojoši maisījumi.
Ir jāparedz avārijas dzesēšana apkārtnes ugunsgrēka gadījumā.

7.2 Drošas glab āšanas apst ākļi, tostarp visu veidu nesader ība
Uzglab āšana:
Pras ības, kādām jāatbilst uzglab āšanas telp ām un tvertn ēm:
Glabāt vēsā vietā.
Uzglabāt tikai oriģinālā tilpnē.
Ir jāievēro noteikumi par saspiestās gāzes uzglabāšanu .
Norādes par vair āku vielu kop ēju uzglab āšanu:
Uzglabāt atsevišķi no oksidācijas līdzekļiem.
Uzglabāt atsevišķi no pārtikas produktiem.

(Turpinājums 4.lpp.)
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Citi uzglab āšanas nosac ījumi:
Tvertni turēt blīvi noslēgtu.
Uzglabāt labi noslēgtās tilpnēs vēsā un sausā vietā.
Sargāt no karstuma un tiešu saules staru iedarbības.
Tvertni uzglabāt labi vēdināmā vietā.
7.3 Konkr ēts(-i) galalietošanas veids(-i) Nav pieejama cita būtiska informācija.

8. IEDAĻA. Iedarb ības p ārvald ība/individu ālā aizsardz ība

Papildu inform ācija par tehnisko iek ārtu izveidošanu: Nav citu datu, skat. 7.punktu.

8.1 Pārvald ības parametri
                                                                                                                                                                             Sastāvda ļas, kuru robežv ērt ības ir kontrol ējamas attiec īgajā darba viet ā:
106-97-8 But āns
AER (LV) Ilgstoša vērtība: 300 mg/m³
REL (US) Ilgstoša vērtība: 1900 mg/m³, 800 ppm
TLV (US) Īslaicīga vērtība: 2370 mg/m³, 1000 ppm
115-07-1 Prop ēns, propil ēns
AER (LV) Ilgstoša vērtība: 100 mg/m³
TLV (US) Ilgstoša vērtība: 860 mg/m³, 500 ppm
                                                                                                                                                                             Papildu robežv ērt ības pie iesp ējamiem riska faktoriem apstr ādes laik ā:
630-08-0 Oglek ļa monoks īds
AER (LV) Ilgstoša vērtība: 20 mg/m³
PEL (US) Ilgstoša vērtība: 55 mg/m³, 50 ppm
REL (US) Ilgstoša vērtība: 40 mg/m³, 35 ppm

Ceiling limit value: 229 mg/m³, 200 ppm
TLV (US) Ilgstoša vērtība: 29 mg/m³, 25 ppm

BEI

8.2 Iedarb ības p ārvald ība
Person īgais aizsargapr īkojums:
Visp ārēji aizsardz ības un higi ēnas pas ākumi:
Pārtraukumos un darba beigās nomazgāt rokas.
Ir jāievēro vispār pieņemtie drošības pasākumi, rīkojoties ar ķimikālijām.
Turēt tālāk no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.
Neieelpot gāzes/ tvaikus/ aerosolus.
Darba laikā neēst un nedzert.
Elpošanas ce ļu aizsardz ība:
Nepietiekamas ventilācijas gadījumā aizsargāt elpošanu.
Pie īslaicīgas vai nelielas slodzes lietot elpošanas respiratoru; pie ilgstošas vai garākas saskares izmantot
gāzmasku, kas nav atkarīga no ventilācijas
Roku aizsardz ība: Aizsargcimdi
Cimdu materi āls
Piemērotu cimdu izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem, kuri
dažādiem ražotājiem ir atšķirīgi. Tā kā produktu izgatavo no vairākām vielām, cimdu materiāla izturība
iepriekš nav aprēķināma, tāpēc pirms lietošanas tā ir jāpārbauda.
Cimdu materi āla caurlaides laiks
Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdu ražotāja, šis laiks jāievēro,
lietojot cimdus.

(Turpinājums 5.lpp.)
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Acu aizsardz ība: Blīvi noslēdzamas aizsargbrilles

9. IEDAĻA. Fizik ālās un ķīmisk ās īpaš ības

9.1 Inform ācija par fizik ālajām un ķīmiskaj ām pamat īpaš ībām
Visp ārēji dati
Izskats:

Forma: Saspiesta, sašķidrinātā gāze
Krāsa: Bezkrāsains

Smaka: Raksturīgs
Smaržas slieksnis: Nav noteikts.

pH vērt ība: Nav noteikts.

Stāvok ļa maiņa
Kušanas punkts/ kušanas diapazons: -185 °C (-301 °F)
Vārīšanās punkts/ v ārīšanās diapazons: -48 °C (-54 °F)

Degšanas punkts: Nav pielietojams.

Uzliesmošan ās sp ēja (kompakta, g āzveida): Nav noteikts.

Aizdegšan ās temperat ūra:

Sadal īšanās temperat ūra: Nav noteikts.

Pašaizdegšan ās: Produkts neaizdegas pats no sevis.

Sprādzienb īstam ība: Produkts nav sprādzienbīstams, taču ir iespējama
sprādzienbīstamu tvaiku/ gaisa maisījumu veidošanās.

Eksplozijas robežas:
Apakš ējā: 1,5 Vol %
Augš ējā: 11 Vol %

Tvaika spiediens: Nav noteikts.

Bl īvums pie 20 °C (68 °F): 0,5 g/cm³ (4,173 lbs/gal)
Relat īvais bl īvums Nav noteikts.
Tvaiku bl īvums Nav noteikts.
Iztvaikošanas ātrums Nav pielietojams.

Šķīdība/ mais īšanās sp ēja ar
ūdeni pie 20 °C (68 °F): 1,185 g/l

Sadal īšanās koeficients (n-oktanols/ ūdens): Nav noteikts.

Viskozit āte:
dinamisk ā: Nav noteikts.
kinem ātisk ā: Nav noteikts.

9.2 Cita inform ācija Nav pieejama cita būtiska informācija.

10. IEDAĻA. Stabilit āte un rea ģētsp ēja

10.1 Reaģētsp ēja Nav pieejama cita būtiska informācija.
10.2 Ķīmisk ā stabilit āte
Termisk ā sadal īšanās/ apst ākļi, no kuriem j āizvair ās: Nesadalās, ja pielieto atbilstoši nosacījumiem.

(Turpinājums 6.lpp.)
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10.3 Bīstamu reakciju iesp ējam ība
Eksplozīvu gāzes maisījumu veidošanās ar gaisu.
Spēj ātri reaģēt ar skābekli bagātu (degšanu veicinošu) materiālu. Eksplozijas riska faktors.
Neiztīrītas tukšās tilpnes var saturēt produkta gāzes, kas ar gaisu veido eksplozīvus maisījumus.
Reaģē ar skābekli.
Reaģē ar taukiem un eļļām.
10.4 Apst ākļi, no kuriem j āvairās Nav pieejama cita būtiska informācija.
10.5 Nesader īgi materi āli: Nav pieejama cita būtiska informācija.
10.6 Bīstami no ārd īšanās produkti:
Viegli uzliesmojošas gāzes/ tvaiki
Oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds

11. IEDAĻA. Toksikolo ģiskā inform ācija

11.1 Inform ācija par toksikolo ģisko ietekmi
Akūta toksicit āte Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Prim ārā kairin ājuma iedarb ība:
Kod īgums/kairin ājums ādai Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Nopietns acu boj ājums/kairin ājums
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Elpce ļu vai ādas sensibiliz ācija Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
CMR ietekmes (kancerog ēnums un mutag ēnums un toksiskums reprodukt īvai funkcijai).
Mikroorganismu š ūnu mut ācija Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Kancerog ēnums Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Toksicit āte reprodukt īvajai sist ēmai
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Toksiskas ietekmes uz īpašu m ērķorg ānu vienreiz ēja iedarb ība
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Toksiskas ietekmes uz īpašu m ērķorg ānu atk ārtota iedarb ība
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Bīstam ība ieelpojot Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

12. IEDAĻA. Ekolo ģiskā inform ācija

12.1 Toksicit āte
Ūdeņu toksiskums: Nav pieejama cita būtiska informācija.
12.2 Notur ība un sp ēja no ārd īties Nav pieejama cita būtiska informācija.
12.3 Bioakumul ācijas potenci āls Nav pieejama cita būtiska informācija.
12.4 Mobilit āte augsn ē Nav pieejama cita būtiska informācija.
Cita ekolo ģijas inform ācija:
Visp ārējie nor ādījumi: Pamatā ūdeni neapdraud.
12.5 PBT un vPvB ekspert īzes rezult āti
PBT: Nav pielietojams.
vPvB: Nav pielietojams.
12.6 Citas nelabv ēlīgas ietekmes Nav pieejama cita būtiska informācija.

13. IEDAĻA. Apsv ērumi saist ībā ar apsaimniekošanu

13.1 Atkritumu apstr ādes metodes
Ieteikums: Nedrīkst aiztransportēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā.

(Turpinājums 7.lpp.)
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Eiropas atkritumu katalogs
Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/starptautiskajiem
noteikumiem.

Neatt īrītie iesai ņojumi:
Ieteikums: Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.

14. IEDAĻA. Inform ācija par transport ēšanu

14.1 ANO numurs
ADR, IMDG, IATA UN2037
14.2 ANO sūtīšanas nosaukums
ADR 2037 MAZAS GĀZI SATUROŠAS TVERTNES (GĀZU

BALONIŅI)
IMDG RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS

CARTRIDGES)
IATA Receptacles, small, containing gas
14.3 Transport ēšanas b īstam ības klase(-es)

ADR

klase 2   5F Gāzes
Riska faktoru eti ķete 2.1

IMDG, IATA

Class 2 Gāzes
Label 2.1
14.4 Iepakojuma grupa
ADR, IMDG, IATA iztrūkst
14.5 Vides apdraud ējumi:
Jūras pies ārņotājs: Nē
14.6 Īpaši piesardz ības pas ākumi lietot ājiem Uzmanību: Gāzes
Neatliekam ās medic īnisk ās pal īdzības Nr.: F-D,S-U
Stowage Category B 
Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
14.7 Transport ēšana bez taras atbilstoši
MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam Nav pielietojams.

Transports/ cita inform ācija:

ADR
Ierobežotie daudzumi (LQ) 1L
Transporta kategorija 2 
Tune ļa izmantošanas ierobežojuma kods: D 

(Turpinājums 8.lpp.)
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UN "Model Regulation": UN 2037 MAZAS GĀZI SATUROŠAS TVERTNES (GĀZU
BALONIŅI), 2.1

15. IEDAĻA. Inform ācija par regul ējumu

15.1 Droš ības, vesel ības jomas un vides noteikumi/normat īvie akti, kas īpaši attiecas uz viel ām un
mais ījumiem

Direkt īva 2012/18/ES
Konkr ētas b īstam ās vielas - I PIELIKUMS Nesatur nevienu no sastāvdaļām
Seveso kategoriju P2  UZLIESMOJOŠAS GĀZES
Kritiskais/kvalific ējošais daudzums (tonn ās), lai piem ērotu pras ības, kas attiecas uz zem ākā līmeņa
uzņēmumiem
10 t
Kritiskais/kvalific ējošais daudzums (tonn ās), lai piem ērotu pras ības, kas attiecas uz augst ākā
līmeņa uzņēmumiem
50 t
15.2 Ķīmisk ās droš ības nov ērtējums: Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

16. IEDAĻA. Cita inform ācija
Dati balstīti uz mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu
likumiskām līgumattiecībām.

Nozīmīgākās frāzes
H220 Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.
H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.

Droš ības instrukcijas izstr ādātājs:
ADEEGO GmbH
Wildsteig 4A
D-42113 Wuppertal
Tel. +49 (0) 202 2575700
Fax. +49 (0) 202 2575701
Email: mail@adeego.de
www.adeego.de
Kontaktpersona: Dr. Axel Deeg
Saīsin ājumi un akron īmi:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas


